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SUMARIO



Sobre a valoración do Goberno galego da intención da Ministerio de
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A Mesa do Parlamento, na reunión do 26 de setembro de

2011, adoptou os seguintes acordos
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4.3.3. Preguntas para resposta por escrito

Admisión a trámite e publicación 

- 08/5PRE-6579(70623)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Suárez Canal, Alfredo

Sobre as razóns da demora na xestión do proceso selectivo

de persoal do grupo A1 para o acceso ao emprego público 

- 08/5PRE-6580(70626)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Suárez Canal, Alfredo e Paz Franco, María Tereixa

Sobre os datos referidos ás competencias transferidas a Gali-

cia dende abril de 2009, así como as solicitadas polo actual

Goberno galego

- 08/5PRE-6581(70627)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Suárez Canal, Alfredo

Sobre os datos referidos aos recursos públicos destinados a

sufragar os gastos da Volta Ciclista a España

- 08/5PRE-6582(70629)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o coñecemento e as actuacións previstas pola Consellería

de Economía e Industria respecto da situación na que se atopa

a empresa Privilege Advanced Surfaces, radicada no polígono

das Lagoas, en Narón, e dedicada á elaboración de taboleiro de

seixo, así como os datos relativos ás axudas recibidas por esta

- 08/5PRE-6583(70633)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e Meijón Couselo, Guillermo Antonio

Sobre as causas do elevado índice de suspensos rexistrado

no ensino de bacharelato, as estratexias adoptadas para redu-

cilo, así como a valoración da Xunta de Galicia e a que fan

os profesores ao respecto, os recursos suplementarios que se

van destinar a minorar o problema e os obxectivos cuantita-

tivos fixados

- 08/5PRE-6584(70635)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o accidente mortal sufrido por un traballador o día 14

de setembro de 2011 nas obras de construción da autovía do

Cantábrico, ao seu paso pola localidade de Lourenzá

- 08/5PRE-6585(70636)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o accidente laboral sufrido por un traballador o día 14

de setembro de 2011 nunhas obras de construción no conce-

llo do Páramo

- 08/5PRE-6586(70637)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o accidente laboral sufrido por un traballador o día 14

de setembro de 2011 nunha canteira de Friol

- 08/5PRE-6587(70639)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique e 2 deputados máis

Sobre o coñecemento, a posición e as actuacións levadas a

cabo e previstas polo Goberno galego en relación coa conta-

minación por augas fecais do río Morgadáns, ao seu paso

polo barrio do Toucido, no concello de Gondomar, e a

demanda polo concello de axuda ou apoio para resolver o

problema 

- 08/5PRE-6588(70642)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a avaliación e as medidas previstas polo Goberno

galego respecto dos datos da evolución da sanidade galega

reflectidos no 8.º Informe da Federación de Asociacións para

a Defensa da Sanidade Pública, relativo á situación dos ser-

vizos sanitarios das comunidades autónomas

- 08/5PRE-6589(70652)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da conti-

nuación, a partir de novembro de 2011, co desenvolvemento

do programa Xogade, a través do que se están a financiar as

cotas das mutualidades para os nenos de 6 a 16 anos, para a
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práctica do deporte escolar e federado, así como os motivos

da Secretaría Xeral para o Deporte para lles comunicar ás

federacións a súa posible supresión

- 08/5PRE-6590(70654)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre a posible colaboración do Goberno galego coa

implantación de empresas auxiliares galegas nos estaleiros

de fóra de Galicia, e, de ser o caso, os datos ao respecto

- 08/5PRE-6591(70687)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e 2 deputados máis

Sobre o número de intervencións cirúrxicas derivadas a cen-

tros privados na área sanitaria de Vigo durante os meses de

xullo e agosto de 2011, o envío de material procedente dos

hospitais públicos para a súa realización e os motivos do

Goberno galego para incrementar a concertación coa sani-

dade privada mentres mantén quirófanos pechados nos cen-

tros públicos

- 08/5PRE-6593(70713)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre o estado do proxecto presentado polo grupo de Apli-

cacións Enerxéticas Sostibles da Universidade de Santiago

de Compostela, para o aproveitamento enerxético do lago da

mina das Pontes, no concello das Pontes de García Rodrí-

guez, o prazo previsto pola Consellería de Economía e

Industria para a súa execución e o investimento realizado

nel, así como as previsións ao respecto

- 08/5PRE-6594(70718)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo Antonio e 3 deputados máis

Sobre as declaracións do xefe territorial de Educación de Pon-

tevedra respecto do aprazamento sine die da construción do

novo centro de educación infantil e primaria de Valdecorvos,

así como do novo centro integrado de formación profesional

Carlos Oroza, comprometidos coa cidadanía de Pontevedra

- 08/5PRE-6595(70748)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María e López Vidal, Pablo

Xabier

Sobre os datos referidos ao desenvolvemento dos convenios

impulsados no ano 2011, con carácter publicitario, con

diversas operadoras de voos

- 08/5PRE-6596(70759)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre as medidas previstas para a emisión en lingua galega

das informacións meteorolóxicas subministradas por Meteo-

galicia aos medios de comunicación radicados en Galicia

- 08/5PRE-6599(70774)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre a situación dos cabalos en semiliberdade nos montes

galegos, a colocación de pexas e outros aparellos nas súas

patas para inmobilizalos e os expedientes incoados, así

como as sancións impostas nos anos 2009, 2010 e 2011 por

esa práctica, e as medidas previstas ao respecto

- 08/5PRE-6600(70779)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre a localización dos parques zoolóxicos e dos acuarios

existentes en Galicia, a relación dos que están pendentes de

obter a licenza de apertura, así como as inspeccións realiza-

das neles, os expedientes incoados e as sancións impostas

pola Consellería do Medio Rural, nos anos 2009, 2010 e

2011

- 08/5PRE-6601(70780)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre o coñecemento da Consellería de Economía e Indus-

tria das modificacións previstas no novo marco regulador do

sector eólico e a súa posible incidencia no concurso eólico

aprobado polo actual Goberno galego

- 08/5PRE-6602(70783)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Suárez Canal, Alfredo

Sobre o recorte dos fondos destinados a confinanciar a pres-

tación de servizos sociais por parte das entidades locais

- 08/5PRE-6603(70788)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Gallego Lomba, José Manuel e 2 deputados máis

Sobre as afirmacións do presidente de Portos de Galicia na

visita realizada o 15 de setembro de 2011 ao porto de Pan-

xón en relación coas posibles solucións para os actuais fon-

deos, o mantemento dos compromisos adquiridos respecto

da realización dun estudo para a substitución do actual espi-

gón e, de ser o caso, a fase na que se atopa o proxecto, así

como o seu prazo de remate

- 08/5PRE-6604(70793)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Pose Mesura, Modesto e 3 deputados máis

Sobre a publicidade das accións do Goberno galego que se

emite nas pantallas existentes para información organizativa

nas salas de espera das consultas dos hospitais do Sergas 

- 08/5PRE-6605(70794)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a situación do proxecto técnico para a construción dun

novo centro de saúde na parcela cedida para ese fin polo

Concello de Ares no ano 2007, os prazos e o investimento

previsto para a execución das obras, así como as prestacións

sanitarias que se van desenvolver nel, os servizos que van

formar parte da súa concesión administrativa e o compro-

miso do Goberno galego para o seu financiamento

- 08/5PRE-6606(70800)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a presen-

tación dun plan para revitalizar proxectos industriais en

Navantia, buscando ocupación para as instalacións da antiga

Imenosa, os fundamentos ou materias que se van planificar

nel e a súa posible incidencia no sector das reparacións nos

estaleiros da ría de Ferrol, así como as xestións realizadas

para o cumprimento do “Contrato con Ferrol”

- 08/5PRE-6607(70803)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando

Sobre os datos referidos aos postos de traballo que vai crear

a nova empresa Fenosa, a información do Goberno galego

respecto da pretensión de Gas Natural Fenosa de repotencia-

mento das centrais hidráulicas en Galicia e o seu estado de

tramitación

- 08/5PRE-6608(70806)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e 2 deputados máis

Sobre a valoración do Goberno galego da intención da

Ministerio de Fomento de trasladar ao centro que se está a

construír en León as funcións de supervisión da liña de alta

velocidade entre Ourense e Santiago de Compostela que se

viñan realizando no centro de control de Ourense, as súas

posibles consecuencias e as medidas previstas para evitar a

perda de postos de traballo na estación de Ourense

- 08/5PRE-6609(70814)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rego González, Ismael

Sobre as razóns da demora e o prazo previsto para a posta en

servizo do centro de día xa rematado no concello de Lourenzá

- 08/5PRE-6610(70815)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez,

Bieito

Sobre as razóns da Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria para non asumir a posta en marcha do comedor

escolar do Centro de Educación Infantil e Primaria A Rúa,

no concello de Cangas

- 08/5PRE-6612(70856)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e 3 deputados máis

Sobre as denuncias presentadas en relación co uso dun auto-

bús de transporte adaptado do 065 no transporte escolar do

Colexio Público Integrado de Cuntis

- 08/5PRE-6613(70863)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando e Adán Villamarín, María do

Carme

Sobre o prazo previsto pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria para regularizar a situación do Ins-

tituto de Ensino Secundario Sofía Casanova de Ferrol, así

como a situación laboral do seu profesorado no curso 2011-

2012

- 08/5PRE-6614(70867)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Branco Parga, Carlos Fernando
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Sobre a incidencia dos recortes orzamentarios anunciados

polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio para o ano

2012 na execución dos proxectos de infraestruturas para as

comarcas das Pontes e Cerceda, previstos no Plan estatal de

reserva estratéxica do carbón 2006-2012, e o novo modelo

de desenvolvemento integral e sustentable das comarcas

mineiras

- 08/5PRE-6615(70887)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre a situación actual da empresa Alimentos Lácteos, as

súas repercusións no sector e as actuacións levadas a cabo e

previstas polo Goberno galego para garantir a viabilidade do

proxecto e a optimización dos recursos públicos cos que se

lle prestou apoio

- 08/5PRE-6616(70889)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre o anuncio de traslado do mercado de gando de Amio,

en Santiago de Compostela, ao recinto feiral de Silleda

Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2011

José Manuel Baltar Blanco

Vicepresidente 1.º
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Á Mesa do Parlamento

Alfredo Suárez Canal, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, sobre o proceso das oposicións ao

grupo Al.

Realmente é difícil de superar o deficiente proceso de xestión de todo o que ten a ver

eos procesos de selección e acceso ao emprego público. O catálogo de irregularidades

e anomalías xa esgota todas as posibilidades: anomalías ñas probas, na composición

dos tribunais, ñas cadeas de custodia, filtracións, posibles favoritismos, etc. Ademáis

a todo isto hai que engadirlle a incapacidade para resolver os procesos, non xa en

tempo e forma razoables, senón nos prazos máximos que contempla a lei. Con todo o

que iso representa para as persoas que se ven afectadas.

O caso do proceso para o grupo Al é paradigmático e permite pensar que se superan

todos os grados de ineficiencia na xestión nunha administración. Por iso queremos

preguntar:

1.a) ¿Como explica a Xunta todo o retraso producido na xestión do proceso de

selección de Al?

2.a) ¿Non considera que a tardanza en resolver representa un grado de neglixencia

extremo que, xunto con outras irregularidades, debería motivar a asunción de

responsabilidades?
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Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2011.

Asdo.: Alfredo Suárez Canal

Deputado do G.R do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Alfredo Suárez Canal na data 15/09/2011 19:13:19
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Á Mesa do Parlamento

Alfredo Suárez Canal e María Tereixa Paz Franco, deputado e deputada do Grupo

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

Cámara, presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, sobre

transferencia de competencias na presente lexislatura.

No transcurso desta lexislatura a capacidade de negociación da Xunta para conseguir

incrementar a transferencia de competencias resulta realmente ridicula. A pesares de

contar con documentos que permitían ter unha posición de firmeza diante do Gobernó

central para reclamar competencias, os resultados, por escasos, poden considerarse

ridículos.

É certo que máis ala de declaracións grandilocuentes non coñecemos decisións e

iniciativas serias e documentadas que evidencien que para a Xunta o incremento

competencial é unha prioridade. Máis ben parece todo o contrario, xa que ñas poucas

ocasións en que a iniciativa do Gobernó galego debía ser firme e decidida para

incrementar o traspaso de competencias, non se exerceu e quedou de manifestó a nula

intención de incrementar o autogoberno. O exemplo do sentido de voto abstencionista

dos deputados do PP de Galicia á Proposición de lei presentada polo Parlamento

galego de xeito unánime no Congreso dos Deputados é un paradigma da falla de

intención de incrementar o autogoberno e de estar sempre supeditados á estratexia da

rúa Xenova.

Por iso, queremos preguntar:
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1 .a) ¿Que transferencias a Galiza se teñen producido dende abril de 2009?

2.a) ¿Con que importe e medios cada unha délas?

3.a) ¿Cales foron negociadas dende o inicio por o actual Gobernó da Xunta e cales

tiñan trámites adiantados?

4.a) ¿Que solicitudes competencias ten iniciado a Xunta actual á negociación das

mesmas?

5.a) ¿Pódense citar os documentos, rango e datas dos mesmos que teñen que ver co

traspaso de competencias e que ten propiciado a Xunta actual?

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2011.

Asdo.: Alfredo Suárez Canal

María Tereixa Paz Franco

Deputado e deputada do GP. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alfredo Suárez Canal na data 15/09/2011 19:20:45

María Tereixa Paz Franco na data 15/09/2011 19:20:49
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Á Mesa do Parlamento

María Tereixa Paz Franco e Alfredo Suárez Canal, deputada e deputado do

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

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

escrita, sobre os gastos da volta ciclista a España.

Parece un contrasentido que a mesma administración que é responsable da

desaparición dun equipo de ciclismo profesional en Galiza, utilizando como

argumento a falla de recursos, poda non ter reparos en aportar importantes recursos

para que se desenvolva un acontecemento deportivo ciclista en Galiza de primeiro

nivel internacional e no que, paradoxalmente por primeira vez nos últimos anos, non

estivo presente un equipo galego.

Si isto é así realmente, da a sensación que hai dende logo un desenfoque das

prioridades deportivas e mesmo parece de que o que prima é o aspecto para a galería

máis que o desenvolver unha política deportiva que incentive a práctica e o xerar

estruturas que acaben promocionando a canteira de deportistas. E no caso do

ciclismo, por como funciona este deporte, a existencia dun club galego podía ter esa

dimensión.

En todo caso, como parece unha evidente contradición de que quen utiliza como

argumento a falla de recursos para facilitar a pervivencia dun club ciclista galego, que

ademáis neste deporte funciona case a xeito de representación deportiva nacional,

poda non ter reparo para aportar cantidades elevadas para propiciar a celebración dun

gran evento deportivo en Galiza, queremos preguntar

160145



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 16/09/2011 09:30

N° Rexistro: 70627
Data envió: 15/09/2011 19:23:54.313

SSSS8E «S898S5SSS «íiSS»

OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421

gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

¿Aportou a Xunta ou calquera entidade pública diñeiro do erario público galego,

directamente ou a través de patrocinios, á celebración da "volta ciclista a España", no

seu paso por Galiza?

En caso afirmativo pregamos que a resposta aclare as cantidades aportadas de

calquera organismo ou empresa de carácter público.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2011.

Asdo.: María Tereixa Paz Franco

Alfredo Suárez Canal

Deputada e deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

María Tereixa Paz Franco na data 15/09/2011 19:17:02

Alfredo Suárez Canal na data 15/09/2011 19:17:07
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A Mesa do Parlamento

Fernando Branco Parga e Henrique Viéitez Alonso, deputados do Grupo

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

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

Privilege Advanced Surfaces, radicada no Polígono das Lagoas en Narón, é una

empresa de elaboración de taboleiro de seixo, e ten como socios ao Grupo Italiano

Quarella (60%), Sepides (20%) e Xesgalicia (20%).

Actualmente ten un Ere que afecta ao conxunto do seu cadro de persoal, formado por

76 persoas.

O socio industrial, Quarella, que argumenta ter problemas financeiros, demanda

(segundo os medios de comunicación) unha solución definitiva antes do día 30 deste

mes, pois senón entrañase na liquidación da empresa.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG realiza as seguintes preguntas:

• Que coñecemento ten a Consellaría de Economía e Industria sobre a

situación desta empresa?
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• Ten previsto a Consellaría desenvolver algunha actuación nesta empresa?,

de ser así, cal ou cales?

• Recibiu esta empresa axudas do Fondo Emprende de Xesgalicia?, cando?,

en que contía?, a que obrigaban á empresa?

• Recibiu esta empresa axudas do denominado Plan Ferrol?, cando?, en que

contía?, a que obrigaban á empresa?

• Recibiu outras axudas do Gobernó Galego?, cando?, en que contía?, a que

obrigaban á empresa?

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Blanco Parga

Henrique Viéitez Alonso

Deputados do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 16/09/2011 10:09:02
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Henrique Vieitez Alonso na data 16/09/2011 10:09:04
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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Luis Méndez R o m e u e Guil lermo Meijón Couselo,
deputados pertencentes o Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

partido dos Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
Socialistas .

de Galicia resposta escrita.

Recentes informacións nos medios de comunicación informan
do elevado índice de suspensos no ensino de bacharelato. Máis do
70% de todos os estudiantes galegos terían suspendido polo menos
unha materia no mes de xuño, nalgunha provincia chegaría o 80%.
Unha cifra tan elevada fala de causas estruturais que compre coñecer.
Tratándose dun nivel de ensino postobrigatorio a motivación dos
estudiantes tería que ser máis alta que nos niveis obrigatorios.
Ademáis no caso de bacharelato tense efectuado unha escolma de
modalidade que incrementa o grao potencial de interese.

Non se ten ofrecido ningunha información oficial que explique
ás familias e á sociedade galega as causas dunha situación que
provoca consecuencias múltiples: dificultade de organizar a
recuperación académica sen tempo lectivo, frustración nos estudiantes,
dúbidas sobre a influenza no proceso de selectividade e elección de
carreira universitaria, incremento de custos ás familias para soster
ensino privado de recuperación, etc.

É por iso que se demanda unha explicación que poida ser
trasladada ás familias afectadas así como aos propios estudiantes.
Tamén ao conxunto da sociedade que ten dereito a coñecer un uso tan
ineficiente dos seus impostes. ¿Existirá indiferencia nos responsables
políticos da Consellería? ¿Carecerán da competencia necesaria para
abordar un problema sen dúbida con múltiples causas?,¿Impotencia
dos dirixentes da consellería inmersos nun proceso de recortes do
cadro de persoal e medios para o ensino?

En consecuencia formúlanse as seguintes preguntas:

1.a) Que causas explican o elevado número de suspensos no
bacharelato?

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

2.a) Que estratexias están sendo adoptadas para reducilo?

3 .a) Coincide a avaliación do problema que fai a Xunta coa que
fan os profesores ou a que fan os alumnos?

partido dos 4.a) Que recursos suplementarios serán dedicados a minorar o
Socialistas

de Galicia problema?

5.a) Que obxectivos cuantitativos ten fixados a Xunta?

Pazo do Parlamento, 13 de setembro de 2011

Asdo: José Luis Méndez Romeu
Guillermo Meijón Couselo

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Luis Méndez Romeu na data 15/09/2011 17:41:40

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 15/09/2011 17:41:43
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta por escrito dirixida

ao Gobernó galego, relativa ao accidente mortal sufrido por un traballador na

Autovía do Cantábrico.

No día de onte, e sobre media tarde morría un traballador ñas obras de

construción da Autovía do Cantábrico ao seu paso pola localidade de Lourenzá.

Situado nunha pendente duns trinta metros de altura, este derrubouse e as pedras

e rochas sepultaron a este traballador que quedou atrapado sen que puidera

escaparse.

A actividade da construción segué a destacar como un onde máis

accidentes mortais se producen, o que conleva a reflexionar si realmente todos os

segmentos implicados están a desenvolver as súas obrigas e se as medidas

adoptadas son suficientes. Unha vez mais temos que lamentar a perda

insubstituíbel dunha vida humana e pon de manifestó que non se ten atallado esta

sangría constante a pesares de declaracións que auguraban un cambio de

tendencia.

Ate que non se sexa capaz de eliminar este sumatorio, temos que

considéralo como un fracaso ñas políticas de prevención e saúde laboral, pois

algo falla e, tendo en conta o incremento da precariedade existente no mundo

laboral, "xustificada" pola situación de crise que estamos pasando, obriga a

incrementar os esforzos dende a Administración galega e a actuar dun xeito firme

e decidido. Son numerosos os indicadores que disparan as alarmas e indican que
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por este camino non se pode seguir, pois o custe que estamos pagando,

nomeadamente as persoas afectadas e as súas achegadas, agrava a situación de

por si complexa e difícil.

En todo caso, debe ser a administración a que debe por mais empeño en

que se cumpra a lei en toda a súa extensión, e polo tanto formulamos as seguintes

preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego:

Ia) En que condicións laboráis estaba desenvolvendo o seu traballo a

persoa que resultou morta neste accidente laboral?.

2a) Cal era o número de horas que estaba desenvolvendo esta persoa, cal

era o seu contrato laboral?.

3a) A empresa para a que traballaba cal é o seu nivel ou grado que ocupa

na escada da subcontratación?

4a) Cales foron as causas exactas de dito accidente laboral?.

5a) Cales foron as actuacións feitas pola Administración a causa deste

tráxico accidente?.

6a) A empresa implicada, tina elaborado e posto en marcha o plan de

prevención de riscos laboráis e os medios adecuados ?.

7a) De non telo, cales son as determinacións adoptadas pola Consellería de

Traballo e Benestar?
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8a) Cal era a formación en materia de prevención e saúde laboral que tina

o traballador afectado?

9a) Dado que este tipo de circunstancias son cada vez mais recorrentes,

cal é o plan que ten pensado desenvolver a Administración para que non se

repitan estas situacións?

Compostela, a 15 de setembro do 2011.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Vieitez Alonso na data 16/09/2011 10:46:34
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta por escrito dirixida

ao Gobernó galego, relativa ao accidente laboral sufrido por un traballador no

concello do Páramo.

No día de onte, e sobre media maná sufría un accidente laboral un

traballador nunhas obras de construción no concello do Páramo ao caer dunha

estada.

A actividade da construción segué a destacar como un onde máis

accidentes mortais se producen, o que conleva a reflexionar si realmente todos os

segmentos implicados están a desenvolver as súas obrigas e se as medidas

adoptadas son suficientes. Unha vez mais temos que lamentar a perda

insubstituíbel dunha vida humana e pon de manifestó que non se ten atallado esta

sangría constante a pesares de declaracións que auguraban un cambio de

tendencia.

Ate que non se sexa capaz de eliminar este sumatorio, temos que

considéralo como un fracaso ñas políticas de prevención e saúde laboral, pois

algo falla e, tendo en conta o incremento da precariedade existente no mundo

laboral, "xustificada" pola situación de crise que estamos pasando, obriga a

incrementar os esforzos dende a Administración galega e a actuar dun xeito firme

e decidido. Son numerosos os indicadores que disparan as alarmas e indican que

por este camino non se pode seguir, pois o custe que estamos pagando,
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nomeadamente as persoas afectadas e as súas achegadas, agrava a situación de

por si complexa e difícil.

En todo caso, debe ser a administración a que debe por mais empeño en

que se cumpra a lei en toda a súa extensión, e polo tanto formulamos as seguintes

preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego:

Ia) En que condicións laboráis estaba desenvolvendo o seu traballo a

persoa que resultou morta neste accidente laboral?.

2a) Cal era o número de horas que estaba desenvolvendo esta persoa, cal

era o seu contrato laboral?.

3a) A empresa para a que traballaba cal é o seu nivel ou grado que ocupa

na escada da subcontratación?

4a) Cales foron as causas exactas de dito accidente laboral?.

5a) Cales foron as actuacións feitas pola Administración a causa deste

tráxico accidente?.

6a) A empresa implicada, tina elaborado e posto en marcha o plan de

prevención de riscos laboráis e os medios adecuados ?.

7a) De non telo, cales son as determinacións adoptadas pola Consellería

de Traballo e Benestar?
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8a) Cal era a formación en materia de prevención e saúde laboral que tina

o traballador afectado?

9a) Dado que este tipo de circunstancias son cada vez mais recorrentes,

cal é o plan que ten pensado desenvolver a Administración para que non se

repitan estas situacións?

En Compostela, a 15 de setembro do 2011.

Asinado dixitalmente por:

Henrique Vieitez Alonso na data 16/09/2011 11:48:28
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta por escrito dirixida

ao Gobernó galego, relativa ao accidente laboral sufrido por un traballador nunha

canteira de Friol.

No día de onte, e sobre media maña sufría un accidente unha persoa

traballadora nunha canteira de Friol, a consecuencia da cal tivo un traumatismo

torácico obrigando a ingrésalo en estado grave.

Dado que é este un sector cunha maior exposición aos riscos laboráis dado

a penosidade coa que se desenvolve o traballo é polo tanto formulamos as

seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego:

Ia) En que condicións laboráis estaba desenvolvendo o seu traballo a

persoa que resultou ferida neste accidente laboral?.

2a) Cal era o número de horas que estaba desenvolvendo esta persoa, cal

era o seu contrato laboral?.

3a) A empresa para a que traballaba cal é o seu nivel ou grado que ocupa

na escada da subcontratación?

4a) Cales foron as causas exactas de dito accidente laboral?.
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5a) Cales foron as actuacións feitas pola Administración a causa deste

tráxico accidente?.

6a) A empresa implicada, tina elaborado e posto en marcha o plan de

prevención de riscos laboráis e os medios adecuados ?.

7a) De non telo, cales son as determinacións adoptadas pola Consellería

de Traballo e Benestar?

8a) Cal era a formación en materia de prevención e saúde laboral que tina

o traballador afectado?

9a) Dado que este sector desenvolvese nunhas condicións de traballo con

elevado risco para a saúde, cal ou cales son os plans que ten pensado desenvolver

a Administración para que non se repitan estas situacións?

Compostela, 15 de Setembro do 2011

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Vieitez Alonso na data 16/09/2011 11:53:59
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, Carme Adán Villamarín e Isabel Sánchez

Montenegro, deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista

Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte

Pregunta para a súa resposta por escrito, dirixida ao Gobernó galego, relativa á

contaminación por augas fecais no río Morgadáns.

Dende fai varias semanas, a rede de saneamento que pasa polo barrio do

Toucido, no concello de Gondomar, esta verquendo grande cantidade de augas fecais e

os contaminantes que leva asociados. Estes verquidos van directamente a parar ao río de

Morgadáns, situado a pouco máis de corenta metros, pero tamén a unha canle de regó

agrícola e a unha levada que subministra auga ao muíño de Quintas que segué a

utilizarse para moer e, tamén, como elemento principal das visitas de escolares que

acoden para coñecer o seu funcionamento.

Esta situación xa foi denunciada con tempo no concello de Gondomar, máis o

paso do tempo mostra que non se ten feito nin caso nin se ten actuado, deixando que

continúe esta situación sen visos dunha solución rápida.

Manifestado como unha das prioridades do actual gobernó municipal, estase

convertendo nunha mostra da desidia e desinterese da actual equipa de gobernó,

mostrando unha incapacidade de decisión e, sobre todo, de solución dos problemas reais

obrigándonos a formular as seguintes preguntas para a súa resposta por escrito dende o

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego:
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la)Coñece, o Gobernó galego, a situación anteriormente exposta?. Cal é a

explicación que pode dar?.

2a)Cal é a súa posición?.

3a)Tense dirixido ao gobernó municipal solicitándolle que solvente dito

verquido?.

4a)Tense ofrecido ao gobernó para solucionar dito problema?.

5a)Ten demandado o gobernó local ao galego axuda ou apoio para solucionar o

problema dunha vez por todas?. De ser certo, en que datas e cal foi ou foron os

contidos da petición?.

6a)No caso de seguir sen resolverse, que vai facer o Gobernó galego?.

Compostela, 15 de Setembro do 2011

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Carme Adán Villamarín

Isabel Sánchez Montenegro

Deputado e Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Vieitez Alonso na data 16/09/2011 12:01:01

Maria do Carme Adán Villamarín na data 16/09/2011 12:01:05
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Isabel Sánchez Montenegro na data 16/09/2011 12:01:09
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Á Mesa do Parlamento

Ana Luisa Bouza Santiago, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

Vense de publicar o 8o Informe da Federación de Asociacións para a Defensa

da Sanidade Pública sobre a situación dos servizos sanitarios das comunidades

autónomas no que Galiza apareceu no posto 14 de 17 na valoración global

comparativa.

Os indicadores sobre os que se realiza o informe son proporcionados polo

Ministerio de Sanidade e o BarómetroSsanitario do CIS, datos por tanto oficiáis e de

uso público.

Entre outras cuestións recóllense datos sobre listas de espera e a súa evolución.

Neste eido a posición de Galiza empeora tanto no indicador de persoas que obteñen

cita en menos de 15 días como na percepción da evolución das listas.

Recóllese tamén no informe, datos da percepción cidadá sobre a sanidade,

Galiza é a última comunidade na percepción de mellora global, a penúltima na

satisfacción das persoas usuarias.

Esta evolución negativa nos datos obxectivos e na percepción cidadá leva ao

BNG a formular as seguintes preguntas:
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1.a) Que avaliación fai o Gobernó galego da evolución negativa da sanidade

galega na comparativa con outras comunidades autónomas?

2.a) Que medidas ten previsto poner en marcha o Gobernó galego para

mellorar estes indicadores?

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2011.

Asdo.: Ana Luisa Bouza Santiago

Deputada do G.P. d BNG.

Asinado dixitalmente por:

Ana Luisa Bouza Santiago na data 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 11:51:01
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Carmen Acuña do Campo, deputada pertencente ao Grupo
p a r l a m e n t a r i 0 ^ o s Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
de Galicia5 Pregunta para a súa resposta por escrito.

O Gobernó popular cando chegou ao gobernó vendeu como a gran achega
para o mundo do deporte o financiamento das cotas das mutualidades para
os nenos e nenas de entre 6 e 16 anos tanto para a práctica do deporte
escolar como federado.

Ademáis esta medida foi, segundo se comenta, no mundo do deporte o
único que leva feito en materia deportiva o Partido Popular dende que está
ao fronte do gobernó da Xunta de Galicia da man do Sr. Feijóo.

Pois ben, agora e de novo ca desculpa da crise, esta achega do Gobernó que
tanto gustaba os diferentes clubs está tamén ameazada e se sospeita de que
a partir de novembro vai ser suprimida pois, así foi comunicado ás
federacións.

A realidade é que dende que se puxera en marcha esta medida foron xa tres
as compañías que prestaron ese servicio pois o comprobar que non
resultaba rendible o deixaban.

No mes de novembro próximo remata o contrato ca actual compañía e tanto
esta como as anteriores afirman que a cantidade fixada pola Xunta de
Galicia para prestar este servicio tería que multiplicarse por tres para poder
seguir prestándoo con garantía.

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

Dada a repercusión que tería para o deporte galego esa supresión, a
deputada que asina formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Vai continuar o programa Xogade a partir do mes de novembro e de
continuar o fará igual que ata o de agora, é dicir, incluíndo o deporte
escolar e federado e para as mesmas idades que ata o de agora?

2. Vai a Xunta de Galicia a continuar asumindo a totalidade do importe
da mutualidade en todos os casos como ata o de agora?

3. Cal foi o motivo e a razón para que a Secretaría Xeral para o Deporte
chegara a comunicar as federacións que se podería suprimir esta
achega do programa Xogade a partir do mes de novembro?

Pazo do Parlamento, 16 de setembro de 2011

Asdo.: Carmen Acuña do Campo
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Acuña do Campo na data 16/09/2011 12:39:24
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A Mesa do Parlamento

Fernando Branco Parga, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

No Plan estratéxico 2010-2014, a Xunta de Galiza, ten definido o sector naval como

estratéxico, mais a pesares diso, a realidade é que é un sector que está nunha profunda

crise, como se demostra ñas múltiples mobilizacións sindicáis dos últimos días.

Unha crise que afecta tanto aos propios estaleiros como ás compañías auxiliares, moi

especializadas na construción naval.

Por este motivo o Grupo Parlamentar do BNG realiza as seguintes preguntas:

• Está colaborando a Xunta coa implantación de empresas auxiliares galegas

en estaleiros fóra de Galiza?

• De ser así, que tipo de apoio teñen?, institucional?, económico?, algún

outro apoio?

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

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

Fernando Branco Parga na data 16/09/2011 12:58:12
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Á Mesa do Parlamento

Ana Luisa Bouza Santiago, Henrique Viéitez Alonso e María do Carme

Adán Villamarín, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presentan a

seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

Durante o verán de 2011 produciuse un peche masivo de camas hospitalarias

que en concreto na Área Sanitaria de Vigo venen empeorar a situación de falta de

camas endémica desta Área Sanitaria, a máis poboada de Galiza.

Téñense producido, por parte de doentes e profesionais, informacións sobre as

derivacións máis numerosas do normal á sanidade privada nestas datas, sobre todo de

intervención de cirurxía maior ambulatoria, cancros de mama e próstata, cirurxía

ocular, entre outras.

Resulta difícil entender que o Gobernó galego opte pola concertación fronte á

autoconcertación. Primeiro porque resulta máis cara e de peor calidade; non ten

sentido abarrotar quirófanos privados mentres os públicos están inactivos, polo

menos si pensamos na eficacia da xestión pública. Segundo porque esta actividade

non se corresponde coas prioridades marcadas tanto na Lei 14/86 de sanidade e na

Lei 8/08 de saúde galega, que indican que o concertación coa sanidade privada debe

ser complemetaria e subsidiaria da pública; que só se debe acudir a ela cando a

sanidade pública non poda atender a demanda. Por tanto, non parece lóxico que a

actividade de concertación aumente pola decisión política de recortar o capítulo de

persoal dos orzamentos do SERGAS.
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Pero ademáis, o BNG recibe a información de que nesta Área Sanitaria, para a

actividade concertada, estase a usar material procedente de hospitais públicos. De ser

certa esta denuncia estaríamos a falar, así mesmo, dun desvío (irregular) de material

pagado con cartos públicos a centros privados.

O BNG alertado desta situación, realiza as seguintes preguntas:

1.a) Cantas intervencións se derivaron a centros privados na Área Sanitaria de

Vigo nos meses de xullo e agosto?

2.a) Enviouse material desde centros públicos a estes centros privados para

realizar esta actividade?

3.a) Que motiva a decisión do Gobernó galego de incrementar a concertación

coa sanidade privada mentres manten quirófanos pechados nos centros públicos?

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2011.

Asdo.: Ana Luisa Bouza Santiago

María do Carme Adán Villamarín

Henrique Viéitez Alonso

Deputadas e deputado do G.P. do BNG.
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Á Mesa do Parlamento

Fernando Branco Parga, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

Con data 8 de xullo de 2005 (corrección de erros do 18 de xullo), a Dirección Xeral

de Calidade e Avaliación Ambiental formulou a Declaración de Impacto Ambiental

(DÍA), do anteproxecto de enchido con auga do oco da mina das Pontes, no concello

das Pontes de García Rodríguez (A Coruña), promovido pola empresa Endesa

Generación, S.A, no que Augas de Galiza é o órgano substantivo por razón da

materia.

Segundo o estudo de impacto ambiental, manéxanse distintas posibilidades de uso do

lago, en función do nivel de calidade das augas acadado, agrupadas en tres categorías

de aproveitamento propostas (recreativas, científico-educativas e ambientáis), que

deberán ser coherentes coas características ambientáis deste unha vez finalizado o

proceso de enchido, garantindo a conservación do ecosistema, da paisaxe e dos

recursos e procesos ecolóxicos.

O ano pasado, o grupo de Aplicacións Enerxéticas Sostíbeis da Universidade de

Santiago de Compostela presentou un proxecto de aproveitamento enerxético do lago

que resultou finalista do concurso anual EDP University Challenge 2009, patrocinado

por EDP Renovábeis, compañía eólica do grupo EDP-Enerxías de Portugal.

Segundo a información publicada, o sistema basearíase na diferenza de temperatura

existente entre a superficie da auga e a fondo do lago a máis de 200 metros de

profundidade, co resultado, segundo os autores, da obtención de enerxía limpa,
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renovábel e autosostíbel, mediante a incorporación de illas fotovoltaicas para manter

o bombeo. O proxecto sería único en Europa, xa que outros existentes en Italia e

Suiza están en lagos naturais.

Para os autores do proxecto, o balanzo enerxético resultante serviría para atender a

metade das necesidades de auga quente sanitaria ou climatización da totalidade da

poboación das Pontes; a súa execución non tería que esperar ao remate do enchido do

lago, e o seu custe sería duns 2 M€, dos que a metade serían con cargo aos

orzamentos da Consellaría de Economía e Industria, reflectidos nunha partida de

2010.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG, realiza as seguintes preguntas:

• Cal é o estado actual do proxecto?

• Cando estima a Consellaría de Economía e Industria que se executará o

proxecto?

• Que parte do orzamento previsto pola Consellaría de Economía e Industria, foi

empregado neste proxecto?

• Unha vez executado, quen será o propietario?

• Como se distribuirá e comercializará a enerxía resultante?

• Cal será o papel do Concello das Pontes neste proxecto?

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

Deputado do G.P. do BNG.
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Á Mesa do Parlamento

Guillermo Meijón Couselo, Concepción Burgo López, Xoaquín Ma

Fernández Leiceaga e Francisco Cervino González, deputados e
partido dos deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
de Galicia5 Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,

presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta por
escrito.

No pleno celebrado o pasado día 24 de novembro de 2010, respecto dunha
pregunta realizada por iniciativa do Grupo Parlamentario Socialista, o
conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria realizaba as seguintes
manifestacións respecto da construcción do novo centro para o CIFP Carlos
Oroza:

Estamos convencidos de que Pontevedra e a súa área de influencia
precisan seguir apostando pola formación dos profesionais de
turismo e de hostalería. Por iso a actual consellaría asumiu
propiciar que o CIFP Carlos Oroza debe contar cun novo edificio.
Contamos con recursos orzamentarios para iso pero estamos á
espera dos terreos.

...A partir da cesión xurídica válida non se preocupen porque a
consellaría aceptará os terreos co preceptivo expediente
administrativo e traballará para facer a licitación de obra o antes
posible. Xa tivemos demasiadas demoras e non foi precisamente
por esta consellaría.

... Xa o manifestei hai un ano e vólvoo manifestar hoxe aquí: unha
vez que se resolva administrativamente a situación relativa á cesión
da parcela, a Xunta está en disposición de iniciar o proxecto de
construcción desta nova infraestructura. Ese foi o compromiso
adquirido pola consellaría e segué a selo. Pídalle ao concello que
resolva os seus problemas, que nos pona á disposición esa parcela,
e por tanto nos poderemos comezar canto antes esa obra, que é un
ben moi prezado para a cidade de Pontevedra.

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Así mesmo, respecto do compromiso de construcción do novo CEIP de
y a ¡ ¿ e c o r v o S j 0 conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

partido dos expresábase do seguinte modo:
Socialistas
de Galicia

En canto ao proxecto dun novo CEIP na zona de Valdecorvos, no
mesmo contacto telefónico co Concello de Pontevedra
informóusenos de que Xestur-Pontevedra xa asinou a cesión de
ferreos a favor da Administración local e de que se está
preparando a documentación necesaria para realizar a favor da
Xunta unha cesión unilateral. A Consellería de Educación manten o
seu compromiso de atender as necesidades de escolarización de
alumnos de Pontevedra coa construción dun novo centro, dun novo
CEIP, con seis unidades de infantil e doce de primaria para a zona
de Valdecorvos.

Sen embargo, as recentes palabras do Xefe Territorial de Educación de
Pontevedra, Sr. Pérez Ares, realizada o pasado día 12 de setembro aos
medios de comunicación, ponen ben de manifestó que as sospeitas que os
socialistas mantiñamos respecto da falsidade dos compromisos do
conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria se corresponden coa
realidade que Jesús Vázquez reserva para a cidade de Pontevedra.

Ñas citadas declaracións de Pérez Ares pode observarse claramente como
as obras destas dúas infraestructuras educativas quedan aprazadas "sine
die", remendándolle a plana ao conselleiro de Educación e Ordenación
Universitaria que na Cámara galega afirmaba que os centros de
Valdecorvos e Carlos Oroza tan só dependían de que o concello arranxara
administrativamente a cesión das parcelas.

Como ben se ve, unha vez que o concello conseguiu desatascar os
farragosos impedimentos postos pola Xunta de Galicia para recepcionar
ditas parcelas, descubríronse as verdadeiras intencións da Xunta de Galicia
que non era outras que negarlle a Pontevedra a construcción dos novos
centros e desviar as partidas orzamentarias coas que se contaba para a súa
realización. Unha decisión que resulta máis irónica ante o recoñecemento
por parte de Pérez Ares de que o Concello de Pontevedra é un dos escasos

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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concellos da provincia onde se incrementa a matrícula en Infantil e
Primaria ou a afirmación do conselleiro de Educación e Ordenación
Universitaria, na súa visita institucional ao concello de Pontevedra, na que
sinalaba respecto destas obras "a perentoria necesidade das mesmas e a súa
máxima urxencia".

Partido dos

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

1. Comparte o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria as
palabras do Xefe Territorial de Educación de Pontevedra, Pérez
Ares, a cerca do aprazamento "sine die" do novo centro de Infantil e
Primaria de Valdecorvos?

2. De ser así, significa iso que a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria entende que non é precisa a construcción do novo
centro de Infantil e Primaria de Valdecorvos?

3. Considera que coas actuáis infraestructuras educativas de Infantil e
Primaria non é preciso construir no concello de Pontevedra ningún
novo centro?

4. De ser así, ten realizado a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria algún estudio que contemple a actual poboación escolar
do concello de Pontevedra e a evolución da mesma nos próximos
cursos que xustifique esa decisión?

5. Comparte o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria as
palabras do Xefe Territorial de Educación de Pontevedra, Pérez
Ares, a cerca do aprazamento "sine die" do novo CIFP Carlos
Oroza?

6. De ser así, significa iso que a consellería de Educación e Ordenación
Universitaria entende que non é precisa a construcción dun novo
centro para o CIFP Carlos Oroza?

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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7. Entende a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que
as actuáis instalacións son as óptimas para o desenvolvemento dos
ciclos impartidos actualmente no CIFP Carlos Oroza, e,
nomeadamente , para a ampliación da oferta educativa derivada da

partido dos súa propia condición de Centro Integrado?
Socialistas
de Galicia

8. Ata que punto ten que ver na decisión de suspender a construcción
do novo CIFP Carlos Oroza a decisión do presidente da Deputación
de Pontevedra de crear un centro de formación regrada de hostalería
na Lanzada?

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2011

Asdo.: Guillermo Meijón Couselo
Concepción Burgo López
Xoaquín Ma Fernández Leiceaga
Francisco Cervino González

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

Asinado dixitalmente por:

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 19/09/2011 11:47:30

María Concepción Burgo López na data 19/09/2011 11:47:37

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/09/2011 11:47:42

Francisco Xulio Cervino González na data 19/09/2011 11:47:48
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Á Mesa do Parlamento

Xoaquín Fernández Leiceaga e Pablo Xabier López Vidal,
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita.

No ano 2011 desde a responsabilidade da Xunta de Galicia
impulsáronse convenios de carácter publicitario con diversas
operadoras de voos que permitiron dar difusión a Galicia como
destino turístico e aumentar o número de pasaxeiros que utilizan as
tres instalación existentes (Alvedro, Labacolla, Peinador). Algúns
destes convenios terán continuidade no ano 2012.

Os convenios dos que temos constancia son os seguintes:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

AEROPORTO

ALVEDRO

PEINADOR

LABACOLLA

CONTIA

3,8

1,95

0,8

AEROLINA

VUELING

SPANAIR

AIRNOSTRUM
TAP
PORTUGAL

AIRNOSTRUM

VUELING
RYANAIR

EASYJET

RUTA

AMSTERDAN
LONDRES
PARÍS
SEVILLA
BARCELONA
MADRID
VALENCIA
LISBOA

SEVILLA
BRUSELAS
LONDRES
FRANKFURT

LONDRES
MILÁN
XENEBRA
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Con todo, debería ser posible facer xa un primeiro balance por
iso, os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para a
súa resposta escrita:

1 .a) Cantos pasaxeiros moveron cada unha das rutas citadas?
Partido dos
Socialistas N ,
de Galicia 2 . ) Que custe ten para as arcas autonómicas cada unha das rutas

citadas?

3.a) Que ratio custe/beneficio ten para cada un dos aeroportos?

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2011

Asdo: Xoaquín Fernández Leiceaga
Pablo Xabier López Vidal

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/09/2011 18:22:55

Pablo Xabier López Vidal na data 19/09/2011 18:22:59
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez e Isabel Sánchez Montenegro, deputado e

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

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

escrita, relativa á adopción de medidas para garantir a emisión de noticias en galego

por parte de Meteogalicia.

A unidade de observación e predición meteorolóxica de Galiza, coñecida como

Meteogalicia, é un organismo vinculado á Xunta de Galiza (Consellaría de Medio

Ambiente, Territorio e Infraestruturas) que tamén fornece de información

meteorolóxica a diversos medios de comunicación de Galiza, a miúdo en directo.

É posíbel comprobar como en moitas ocasións o idioma utilizado nos partes

meteorolóxicos dos servizos informativos da propia Radio Galega non é máis que un

híbrido castrapizante que deturpa e denigra o idioma galego. Noutros casos, esta vez

en canles televisivas privadas, o idioma utilizado é xa directamente o español, este si

de xeito correcto.

Non é de recibo esta situación nun organismo adscrito á administración galega

e que se nutre de orzamentos galegos. Que debe cumprir a legalidade vigorante en

materia lingüística e garantir o dereito de galegos e galegas a recibirmos información

en galego no propio país, máis aínda cando procede da nosa propia administración. E

nun galego correcto. Sería acaso presentábel que un informativo da TVE emitise

espazos nun español irrecoñecíbel? Pois o BNG reclama o mesmo criterio no noso

país, máis importante aínda cunha lingua non normalizada.
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Estas son as razóns que levan ao Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista

Galego a formular a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita:

1.a) Non considera o Gobernó galego que a información meteorolóxica

procedente de Meteogalicia debería subministrarse en lingua galega?

2.a) En caso positivo, que medidas se adoptarán ao respecto?

3.a) En que prazo se farán efectivas?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Portavoz s. do G.P. do BNG.

Isabel Sánchez Montenegro

Deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 20/09/2011 10:15:27

Isabel Sánchez Montenegro na data 20/09/2011 10:15:31
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Á Mesa do Parlamento

Isabel Sánchez Montenegro, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, relativa á situación dos cabalos en

semiliberdade e a colocación de aparellos inmobilizadores ñas súas patas.

O uso de pexas e outros artiluxios ñas patas dos cabalos, como cadeas ou gomas, é

unha práctica máis habitual do que parece entre algúns cidadáns, baixo a crenza de

que estes aparellos evitan que os animáis invadan terreos de aproveitamento agrícola

ou estradas. Sen embargo, a práctica continúa con impunidade, a pesares de que tanto

a normativa galega de protección dos animáis como lexislación europea prohiben este

maltrato aos cabalos.

No período dun ano, unha organización defensora dos animáis rexistrou máis de

cincuenta cabalos inmobilizados ñas provincias da Coruña, Pontevedra e Lugo, e a

propia Fiscalía de Medio Ambiente da provincia pontevedresa abriu dilixencias

informativas o pasado mes de Xullo, e instou á Garda Civil e á Xunta de Galicia a

identificar aos responsables dos équidos.

Os animáis sofren todo tipo de penalidades, chegan a contraer graves infeccións por

lesións derivadas das pexas e morrer nos montes sen disponer da atención veterinaria

adecuada, supoñendo todo isto a comisión dun posible delito de maltrato animal.

Estas son as razóns que levan ao BNG, a formular as seguintes preguntas:
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1. Que opinión lie merece ao Gobernó galego a situación dos cabalos

inmobilizados nos montes galegos?

2. Cal é a dotación orzamentaria adicada á subvención da identificación dos

cabalos segundo a regulación autonómica?

3. Ten previsto o Gobernó galego financiar, subvencionar e impulsar a instalación

de métodos responsables que eviten o libre tránsito dos cabalos como os

valados extensibles, ou os pastores eléctricos?

4. Cantos expedientes sancionadores, e no seu caso, sancións incoou a

Consellería de Medio Rural pola colocación de pexas e outros aparellos ñas

patas dos cabalos nos anos 2009, 2010, e 2010?

5. Qué medidas pensa tomar o Gobernó galego para evitar a colocación de pexas

e outros aparellos ñas patas dos cabalos?

6. Por qué motivo a Consellería de Medio Rural non respondeu á comunicación

dos últimos meses da Asociación Animalista Libera en relación á colocación

de pexas e outros aparellos ñas patas dos cabalos?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Isabel Sánchez Montenegro

Deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento

Isabel Sánchez Montenegro, deputada do Grupo Parlamentar do

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

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

situación dos parques zoolóxicos e acuarios na Galiza, a súa coxuntura legal, e a

posición do Gobernó galego ao respecto.

A Lei 31/2003 de Conservación da Fauna Silvestre nos parques

zoolóxicos foi promulgada como resposta á necesaria transposición dunha

directiva europea que agardaba mellorar a situación dos animáis salvaxes en

espazos de catividade como os parques zoolóxicos e os acuarios, e obrigar a estes

recintos a desenvolver tarefas relativas á conservación no seo dos propios

parques ou contribuíndo a non desaparición das especies nos seus hábitats

naturais.

Na Galiza a Asociación Animalista Libera ven denunciando a violación

da citada lei dun xeito reiterado en diversos parques zoolóxicos e acuarios de

Galiza , xa que, segundo as súas informacións, estas instalacións non disponen de

programas de conservación axeitados nen espazos para os animáis adaptados ás

súas necesidades fisiolóxicas.

Resulta obrigado facer cumprir a lexislación vixente e adoptar as medidas

necesarias para que os parques zoolóxicos non só cumpran coas leis, senón que

tamén poidan contribuir á protección das especies ameazadas, impedindo que a

perda de biodiversidade sexa cada vez máis acentuada.
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Estas son as razóns que levan ao BNG, a formular as seguintes Preguntas para

a súa resposta escrita:

Ia) En qué Concellos están situados os parques zoolóxicos e acuarios

existentes en Galiza?

2a) Qué parques zoolóxicos e acuarios están pendentes de obter a licenza

de apertura?

3a) Cantas inspeccións ,e en que establecementos, fixeron os Técnicos da

Consellería de Medio Rural ás instalacións zoolóxicas situadas en territorio

galego nos anos 2009, 2010 e 2011?

4a) Cantos expedientes sancionadores, e no seu caso, sancións, incoou a

Consellería de Medio Rural en relación aos parques zoolóxicos e acuarios nos

anos 2009, 2010 e 2011?

Santiago de Compostela, 20 de Setembro de 2011

Asdo. Isabel Sánchez Montenegro

Deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento

Fernando Branco Parga, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

O 31 de decembro de 2012 remata a vixencia do Real Decreto 661/2007, de 25 de

maio, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime

especial, no que se recolle o sistema retributivo, entre outros, da enerxía eólica.

Neste senso, actualmente, as empresas promotoras de parques eólicos non coñecen

nin a retribución que terán a partires do 1 de xaneiro de 2013, nin se existirán límites

para a potencia a instalar.

Estímase que o novo marco regulatorio signifique unha minoración ñas primas a

cobrar, no número de horas anuais con dereito a prima e os anos nos que se vai

percibir.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG formula as seguintes preguntas:

• Que coñecemento ten a Consellaría de Economía e Industria sobre as

modificacións previstas no novo marco regulatorio?

• Como considera que poden afectar ao Concurso Eólico aprobado polo

actual Gobernó da Xunta de Galiza?
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• No momento de aprobación deste Concurso Eólico, tina previsto a

Consellaría o posíbel cambio no sistema retributivo no sector eólico?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 20/09/2011 14:04:27
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Á MESA DO PARLAMENTO

Carlos Aymerich Cano e Alfredo Suárez Canal, deputados do Grupo Parlamentar

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

presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, relativa ao recorte dos

fundos destinados a cofinanciar a prestación de servizos sociais por parte das

entidades locáis.

O pasado 19 de Setembro publicouse no DOG a modificación da Orde de 3 de Marzo

de 2011 pola que se convocan axudas para o cofinanciamento da prestación de

servizos sociais polas corporacións locáis recortándose en 2.398.5436 a dotación

inicialmente prevista de 47.041.716€, redución que a exposición de motivos da orde

de modificación xustifica no "cumprimento dos obxectivos de estabilidade

ornamental da Facenda da Comunidade Autónoma" alen de na minoración - xa

coñecida desde o mes de Febreiro - das achegas estatais.

Xa que logo comprobamos como no altar da estabilidade orzamental a Xunta do PP

sacrifica fundos destinados a planos e programas sociais esenciais en tempos de crise

como atención á dependencia, o plano concertado de prestacións sociais básicas, o de

servizos sociais comunitarios ou os de desenvolvemento do pobo xitano. Máis outra

mostra do que Núñez Feijoo e o seu gobernó entenden por garantir os "servizos

públicos básicos".

Así as cousas, formúlame as seguintes cuestións:
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Considera a Xunta que os servizos sociais municipais non son servizos básicos?

Considera a Xunta que o logro da estabilidade orzamental xustifica reducir os fundos

para atención á dependencia cando en Galiza hai, de acordó eos dados do SAAD para

1 de Setembro de 2011, 53.121 persoas dependentes con dereito a prestación que non

a están a receber? E os destinados aos servizos sociais municipais sobre os que

descansa, neste momento, a loita contra a pobreza e a exclusión social? E os

destinados á integración do pobo xitano?

Santiago de Compostela, a 20 de Setembro de 2011

Asdo.: Carlos Aymerich Cano

Alfredo Suárez Canal

Deputados do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 20/09/2011 16:20:50

Alfredo Suárez Canal na data 20/09/2011 16:20:55
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ful Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Gallego Lomba, Abel Losada Alvarez e Ma José Caride Estévez,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta por escrito.

Partido dos

de Galicia O pasado mes de agosto, e o día 15 de setembro, o actual presidente de Portos de
Galicia visitou o porto de Panxón acompañado do Alcalde e do Presidente da
Contraría de Pescadores de Baiona.

En ditas visitas o Sr. Duran, referiuse a paralización e demora das obras de
acondicionamento do Porto de Panxón, así como a reordenación dos fondeos actuáis,
referente as obras asegurou "que ditas obras se van a rematar entre novembro e
decembro. Con referencia aos fondeos o Sr. Duran dixo que entre as solucións non
descarta "algún elemento constructivo adicional."

Ante ditas afirmacións o Grupo Socialista pregúntase si a afirmación do Sr. Duran,
descarta o compromiso do Sr. Campana de facer un estudio sobre un novo espigón
para o Porto de Panxón que substituía o actual, esta foi a petición que fixeron os
mariñeiros de Panxón ao anterior presidente, este dixo que se trataría de cumprir
coas necesidades dos mariñeiros, que reclamaron unha solución a falta de abrigo
destas embarcacións.

Por todo o anteriormente exposto, os deputados e deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:

1.- En que consiste a afirmación dada polo presidente do ente público "dalgún
elemento constructivo adicional"?

2.- Vai o actual presidente de Portos de Galicia manter a promesa feita por o Sr.
Álvarez Campana?

3.- De ser así, en que fase se atopa a redacción do proxecto do novo espigón?

4.- En que prazo estará rematado dito proxecto?

Pazo do Parlamento, 20 de setembro de 2011

Asdo.: José Manuel Gallego Lomba
Abel Losada Alvarez
Ma José Caride Estévez

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

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Gallego Lomba na data 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 13:34:12

Socia°stasS A b e l Fermín Losada Álvarez na data 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 13:34:16
de Galicia

María José Caride Estévez na data 20/09/2011 13:34:20

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

Á Mesa do Parlamento

Modesto Pose Mesura, Carmen Acuña do Campo, Miguel Ángel
Fernández López e Beatriz Sestayo Doce, deputados e deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao

Partido dos * \ . • • , * • , , 1 ^ ,

socialistas abeiro do disposto no artigo i 52 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta por escrito, en
relación coa publicidade do Sergas.

Ñas pantallas das salas de espera das consultas dos hospitais do Sergas que
se utilizan para información organizativa, segundo ten coñecemento este
Grupo Parlamentario, pódense ler slogans que non ten nada que ver coa
organización de servicios sanitarios, senón coa propaganda política,
imitando o famoso "NODO" de épocas histórica pretéritas.

Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para a súa resposta escrita:

Ten coñecemento a Consellería de Sanidade destas prácticas?

Pazo do Parlamento, 19 de setembro de 2011

Asdo.: Modesto Pose Mesura
Carmen Acuña do Campo
Miguel Ángel Fernández López
Beatriz Sestayo Doce

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

Asinado dixitalmente por:

Modesto Pose Mesura na data 20/09/2011 16:43:44

María del Carmen Acuña do Campo na data 20/09/2011 16:43:53

Miguel Ángel Fernández López na data 20/09/2011 16:43:57

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

Beatriz Sestayo Doce na data 20/09/2011 16:44:02

Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

Fernando Branco Parga e Ana Luisa Bouza Santiago, deputado e deputada do

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

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

No ano 2005, a Xunta de Galiza e a Deputación de A Coruña asinaban un acordó para

a resolución extraxudicial do contencioso que se viña mantendo pola transferencia do

Hospital Provincial e Psiquiátrico de Conxo; acordó no que se detallaban os

investimentos a realizar pola Xunta na provincia de A Coruña, cun investimento total

de 19 millóns de Euros. No anexo do devandito acordó figuraba un listado

individualizado dos investimentos a facer nos respectivos concellos, entre os que se

recollía a obra denominada "Centro Novo en Ares", cunha asignación económica de

1.020.000 euros.

En Novembro do 2007, após un longo contencioso dentro da corporación de Ares con

respecto á situación desta obra, acordase definitivamente que o novo centro se

constrúa na parcela anexa á que hoxe ocupa o actual Centro de Saúde; procedéndose

posteriormente á sinatura dun protocolo para facilitar a redacción do proxecto dunhas

obras que, como resulta público e notorio, constitúen toda unha reclamación

clamorosa e histórica do conxunto da sociedade local desde hai preto dunha década.

Segundo informacións ofrecidas reiteradamente polo Alcalde do concello en diversas

ocasións a solicitude do BNG, os servizos correspondentes da Xunta atopábanse

traballando na redacción do correspondente proxecto técnico; co compromiso de

trasládalo logo á corporación. Vai agora para dous anos, ao fío da presentación do

160197
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proxecto de Orzamentos da Xunta para o ano 2010, facíase pública a intención do

Gobernó galego de recorrer á iniciativa privada para a consunción de varios centros

de saúde e, entre os que se atopa o correspondente ao concello de Ares, figurando

como anexo o seguinte cadro:

CONCELLO

ARES

2010

1500000

2011 e seguintes

Como resulta máis que evidente, a hipotética cantidade que se consignaba para o

pasado ano non tivo concreción en investimento algún, nin tampouco a que debería

de terse aplicado para o presente ano.

Ademáis, estamos nunha situación que podemos cualificar de fraudulenta, se

revisamos mínimamente os antecedentes deste proxecto, comprometido expresamente

desde a administración pública hai agora seis anos, e agora "trasladado" á iniciativa

privada. Nesta liña, o pleno do concello de Ares, en sesión celebrada o 26 de

Novembro de 2009 adoptaba por maioría o seguinte acordó:

1.- Esixir que o Centro de Saúde que a Consellaría de Sanidade ten pendente de

construir no concello de Ares se execute con financiamento da administración

pública galega.

2.- Demandar, en liña co anterior, que nos Orzamentos da Xunta para o ano

2010 se inclúan as emendas correspondentes para dotar unha partida económica

suficiente para a execución do devandito proxecto.
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3.- Remitir copia deste acordó ao Presidente da Xunta, Consellaría de Sanidade

e Portavoces dos Grupos con representación no Parlamento Galego.

Con data 8 de Abril de 2010 entraba no Rexistro Xeral do concello unha solicitude da

Xunta para a cesión dos terreos; curiosamente cando estes figuraban a disposición da

Xunta desde Setembro do ano 2007. O acordó desta nova "cesión" foi adoptado polo

pleno con data 29 de Abril de 2010. Sen embargo, contestando a unha pregunta do

BNG no Parlamento Galego, a Xunta afirma, con data 2 de Xullo de 2010, que a

cesión dos terreos "está en tramitación" e que a obra "licitarase no ano 2010 sempre

que os terreos estean a disposición do Servizo Galego de Saúde"; cando, como xa se

ten dito, nesa data xa o estaban.

Hai poucos días, o mesmo rexedor municipal adiantaba nunha Comisión Informativa

que a Xunta estaría en trámites de quitar a contratación un "paquete" en materia de

infraestrutura sanitaria, entre as que podería estar o novo Centro de Saúde de Ares.

Situación que resulta cando menos chamativa xa que, a estas alturas, en ningún

órgano da corporación municipal se ten dado conta formalmente do proxecto, e

menos prestarlle aprobación ao mesmo.

Neste contexto, de continuar o proceso deste xeito, suporá un retraso na execución

das obras e, en definitiva, na imposibilidade real de que as vecinas e vecinos do

concello de Ares dispoñan canto antes dunhas instalacións que melloren as

necesidades existentes en materia de infraestrutura sanitaria que se están a reclamar.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG formula as seguintes preguntas:
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1.- Cal é a situación actual do proxecto técnico para a construción dun novo

centro de saúde en Ares na parcela correspondente, posta a disposición por parte

da corporación municipal no ano 2007 ?

3.- Ten coñecemento a Xunta de que o proxecto fose estudado ou aprobado pola

corporación de Ares e, no seu caso, das posíbeis suxestións e/ou reclamacións ao

mesmo?

4.- Cal vai ser o abano de prestacións sanitarias a desenvolver ñas novas

instalacións, así como dos servizos que formarán parte da concesión

administrativa das mesmas?

5.- Qué previsións manexa a Xunta - tanto en prazos como en investimento

económico - para a execución das obras do novo Centro de Saúde en Ares?

6.- Cal é o compromiso da Xunta no financiamento da administración pública -

en función do compromiso existente desde o ano 2005 - para a execución do

novo Centro de Saúde de Ares ?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

Ana Luisa Bouza Santiago

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

Fernando Branco Parga na data 20/09/2011 16:43:48

Ana Luisa Bouza Santiago na data 20/09/2011 16:43:55
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Á Mesa do Parlamento

Fernando Branco Parga, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

Logo do Consello da Xunta de Galiza, realizado en Ferrol o 24 de marzo deste ano, o

sr. Núñez Feijóo, en declaracións aos medios de comunicación, informou de que o

Gobernó galego ía presentar, antes do verán, un Plan para revitalizar proxectos

industriáis en Navantia, buscando dar ocupación ás instalacións da antiga Imenosa .

Mais recentemente, no Pleno do Parlamento Galego do pasado 14 de setembro,

aprobouse por unanimidade unha Proposición non de lei, a iniciativa do BNG, na

que, entre outras cousas, se demanda o seguinte:

"Esixirlle á Xunta de Galiza que colabore coa Sepi no cofinanciamento e

desenvolvemento dun centro de reparacións de Navantia, na ría de Ferrol, de acordó

co "Contrato con Ferrol", exposto polo presidente Núñez Feijóo en 2009.

Impulsar a construción dun dique flotante que permita que o centro de reparacións

de Navantia, na ría de Ferrol, poida ofrecer tamén a reparación e transformación de

grandes buques, e que se lies encomendé a súa construción aos propios estaleiros de

Navantia, na ría de Ferrol".

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG formula as seguintes preguntas:
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• Cando ten previsto a Xunta de Galiza presentar o Plan que anunciou para antes

do verán do 2011?

• Cales son os fundamentos ou materias que prevén planificarse nesta actuación?

• Este Plan, de existir, vai afectar ao sector de reparacións de Navantia nos

estaleiros da ría de Ferrol?

• Que xestións e/ou accións está facendo a Xunta para cumprir o anunciado

Contrato con Ferrol feito polo sr. Núñez Feijóo no ano 2009?

• Vai colaborar a Xunta de Galiza para impulsar a construción dun dique

flotante, por parte da empresa Navantia na ría de Ferrol?, de ser así, como?,

con que partidas económicas?, cando?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

Deputado do GP. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 20/09/2011 17:16:33
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Á Mesa do Parlamento

Fernando Branco Parga, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

O 19 de setembro, a empresa Gas Natural SDG S.A. (Gas Natural Fenosa) anunciaba,

con presentación ao sr. Núñez Feijóo incluida, a creación dunha nova sociedade, con

sede en Galiza, denominada Fenosa.

O obxecto desta nova empresa, dende a unidade de Xeración Hidráulica, será a

explotación, operación e mantemento de todos os activos hidráulicos de xeración

convencional e marina a nivel mundial da empresa matriz Gas Natural Fenosa. O que,

segundo o anunciado, dará ocupación a 250 traballadores/as.

Dentro dos proxectos de futuro desta empresa, en concreto entre 2016 e 2019, está a

posta en operación de 1.500 MW adicionáis, correspondentes coa repotenciación de

centráis hidráulicas en Galiza.

Ese mesmo día, o 10 de setembro, no DOG publicábase unha resolución da

Consellaría de Economía e Industria pola que se autoriza administrativamente e se

aproba o proxecto de execución das instalacións electromecánicas da central

hidroeléctrica dos Peares II, no río Miño, promovida por Generación Peninsular SL

(con sede en Madrid), nos Concellos de Carballedo e Panón (Lugo)
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Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG formula as seguintes preguntas:

• Cantos postos de traballo novos, directos e permanentes vai crear a nova empresa

Fenosa?, cantos deles en Galiza?

• Que coñecemento ten a Xunta de Galiza sobre a pretensión de Gas Natural

Fenosa, de repotenciamento en centráis hidráulicas até acadar 1500 Mw máis?

• En que estado de tramitación está a repotenciación destas centráis hidráulicas?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

Deputado do GP. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 20/09/2011 18:01:12
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Á Mesa do Parlamento

Tereixa Paz Franco, Alfredo Suárez Canal e Teresa Táboas Veleiro,

deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte

Pregunta para a súa resposta escrita, relativa á supervisión da liña de alta

velocidade entre Ourense e Santiago polo Centro de Control de Tráfico

Ferroviario de Ourense.

O Centro de Control del Tráfico ferroviario situado en Ourense conta con

recursos humanos suficientemente capacitados e tecnoloxía para controlar o

tráfico de todos os trens que circulan actualmente pola rede convencional de

Galiza, así como os que en el futuro utilicen las liñas de alta velocidade.

Pola contra , na súa comparecencia na Comisión de Fomento del

Congreso doa Deputados o xoves 15 de setembro de 2011, o Ministro de

Fomento desveloulle ao deputado del BNG, Francisco Jorquera, que será o centro

de control de León, que aínda está en execución, o que se ocupará de la liña de

AVE entre Ourense y Santiago. É dicir, un centro de control situado en térras

leonesas vaise ocupar de controlar o tráfico de trens de una liña de alta

velocidade, que discorre integramente por el territorio galego como é la conexión

Ourense-Santiago. E isto malia existir un magnífico centro de control ferroviario

na cidade ourensá do que o propio Ministro, manifestou en varias ocasións que a

estación de Ourense, será o principal no de distribución da alta velocidade en

Galiza.
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Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego,

consideramos que excluir da ordenación e da supervisión das liñas de alta

velocidade, que transcorran polo territorio galego, ao Centro de Control

Ferroviario de Ourense, traerá consigo complicacións técnicas e organizativas, xa

que a día de hoxe todas las liñas de Galiza están xestionadas desde el CTC de

Ourense, a excepción de la liña Ponferrada-Monforte, que se supervisa desde

León. Desde este posto de mando xestionase todo lo relacionado coa circulación,

a sinalización, as comunicacións e os mandos das subestacións en tramos

electrificados. É o punto desde o que se coordinan as incidencias ou accidentes

e, de haber un fallo informático, pode provocar retrasos en cadea, como xa

sucedeu en varias ocasións.

Para este Grupo Parlamentar, esta é unha decisión inxustificada, que

únicamente responde a unha estratexia política, perfectamente planificada desde

fai anos e que consiste en desmantelar todas as dotacións ferroviarias existentes

en Galiza, para concéntralas no macrocentro de control que se está construíndo

en León. Ao noxo xuízo, esta inxusta decisión ademáis de afectar á seguridade e

á eficacia na operatividade da nova liña de Alta Velocidade entre Ourense-

Santiago, suporá unha nova perda de postos de traballo na estación ferroviaria de

Ourense.

Por iso consideramos necesario que o Gobernó Galego se dirixa ao

Ministerio de Fomento para trasladarlle a necesidade de que recapacite sobre dita

decisión e realizar as xestións oportunas para lograr que estas tarefas sexan

asumidas polo Centro de Control de Ourense.

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego, a través das deputadas e do deputado asonantes, formulan a

seguinte Pregunta para a súa resposta escrita:
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Ia) Como valora o Gobernó galego a intención manifestada polo

Ministerio de Fomento de trasladar as funcións que se viñan realizando no

Centro de Control de Ourense ao que se está a construir en León?

2a) Non considera que tratándose dunha liña que transcorre integramente

por territorio galego se debería manter na nosa nación?

3a) Cales son as consecuencias que ere que pode provocar na seguridade e

na operatividade?

4a) Non ere que esta situación pode ter consecuencias ante a eventual

constitución dun ente ferroviario en Galiza?

5a) Ten previsto realizar algunha actuación para evitar esta situación e a

perda de postos de traballo que se producirán na estación de Ourense?

6a) De ser así, cales?

Santiago de Compostela, 20 de Setembro de 2011

Asdo. Tereixa Paz Franco

Alfredo Suárez Canal

Teresa Táboas Veleiro

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

María Tereixa Paz Franco na data 20/09/2011 19:06:48

Alfredo Suárez Canal na data 20/09/2011 19:06:53

Teresa Táboas Veleiro na data 20/09/2011 19:06:55
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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Ismael Regó González, deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario Socialista, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta

partido dos para a súa resposta escrita.
Socialistas
de Galicia

0 Gobernó galego programou e puxo en marcha a construción
dun centro de día no concello de Lourenzá, suponse que para dar
resposta ao estado de necesidade existente deste tipo de equipamento.

A sorpresa para os cidadáns da zona e demandantes do servizo
que debería estar aportando o dito centro, e que meses despois de estar
rematadas as obras, e polo tanto, de ter investido un volume
importante de recursos, que proceden dos seus impostes, este segué
pechado sen que por parte do Gobernó se dése ningunha explicación
que xustifique tal situación.

Polo exposto o deputado que asina demanda do Gobernó galego
resposta ás seguintes preguntas:

1 .a) Cal é a razón da non posta en servizo do Centro de día de
Lourenzá meses despois de estar rematado?

2.a) A que responden, a xuízo do Gobernó, os reiterados
anuncios de distintos persoeiros do PP sobre a apertura do centro que
nunca se cumpren?

3.a) Para cando ten previsto o Gobernó a posta a disposición dos
cidadáns de Lourenzá este equipamento social ao que teñen dereito?

Pazo do Parlamento, 20 de setembro de 2011

Asdo: Ismael Regó González
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Ismael Regó González na data 21/09/2011 10:43:38

Partido dos
Socialistas
de Galicia

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

María do Carme Adán Villamarín e Bieito Lobeira Domínguez, deputada e

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

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

resposta escrita.

A educación é un dos piares básicos que garante a igualdade de oportunidades

na sociedade actual. Investir nun bo sistema educativo é a garantía do necesario

desenvolvemento económico e social da sociedade. Porén todos os servizos

educativos son importantes e contribúen de xeito moi significativo á formación do

individuo. Nun momento de crise económica como o actual debería ser maior o

compromiso da administración educativa coas necesidades da cidadanía. Mais como

podemos comprobar a cotío as accións do Gobernó galego van en sentido contrario.

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presentou diante deste

Parlamento diferentes iniciativas para impulsar o servizo de comedor ñas escolas

galegas dada a demanda que existe por parte dos e das proxenitores e tamén por ser

un dos servizos de conciliación máis demandado na actualidade. Os cambios sociais e

culturáis da sociedade e as dificultades das mulleres e homes para compaxinar a vida

laboral coa educación dos fulos e filias fan necesaria a ampliación e modificación dos

servizos educativos complementarios para dar resposta adecuada e eficaz a estes

cambios facilitando a vida das familias en condicións de igualdade e compensación

das súas necesidades. Os comedores escolares son un servizo que desenvolven unha

destacada función social e educativa e están integrados na vida e organización dos

centros educativos.
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No CEIP Rúa de Cangas logo dun evidente retraso investíronse 345.000 euros

para o acondicionamento dun espazo para o comedor escolar. Mais neste momento a

Consellería de Educación rexeita a apertura do comedor escolar argumentando a

inexistencia de crédito para asumir o gasto mediante a modalidade de contratación do

servizo cunha empresa do sector hostaleiro . Compre lembrar que os orzamentos da

Xunta para o 2011 supuxeron un recorte importante ñas partidas educativas chegando

a un 35% de retallamento na partida de axudas ás Anpas para os comedores escolares.

A Consellaría de Educación desestima asumir a xestión deste comedor

argumentando "que o colexio está situado en zoa periurbana, que ten aprobada a

xornada única e que dispon de transporte escolar ao remate das clases polo que a

razoable proximidade existente entre o centro e os domicilios dos alumnos non

demora de xeito prexudicial para a súa saúde o acto da comida".

Como podemos observar son unhas declaracións intolerables por ser contrarias

incluso á lexislación actual que reserva un espazo destacado á tarea conciliadora da

vida educativa e familiar coa laboral e elimina os obstáculos económicos, sociais e de

calesquera outra índole que dificultan ou impiden o desenvolvemento do dereito á

educación. Máxime cando o gobernó actual aproba unha Lei de Familia que

supostamente pretende apoiar as familias galegas.

O gobernó local anterior fixo un esforzó inxente para dotar de espazos onde

prestar o servizo de comedor nos colexios públicos como Aldán e Hio e sumouse á

solicitude da comunidade educativa da Rúa para o pronto remate das obras de

ampliación e dotación de comedor da Consellería. Este servizo non pode depender do
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voluntarismo de nais e país e require dun compromiso maior da Xunta.

Polo exposto, preséntanse as seguinte Preguntas para a súa resposta escrita:

1. Por que a Consellaría de Educación non asume a posta en marcha do

comedor escolar do CEIP A Rúa?

2. É consciente a Consellaría de estar desoíndo a normativa vixente, en

concreto a Lei de apoio á familia, coa súa negativa?

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2011

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín

Bieito Lobeira Domínguez

Deputada e deputado. do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Maria do Carme Adán Villamarín na data 21/09/2011 10:53:31

Bieito Lobeira Domínguez na data 21/09/2011 10:53:43
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Carmen Cajide Hervés, Guillermo Meijón Couselo, Beatriz Sestayo
Doce e Modesto Pose Mesura, deputadas e deputados pertencentes ao

partido dos Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto
de Galicia5 n o artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a

seguinte Pregunta para a súa resposta por escrito.

Recentemente o Grupo Municipal Socialista de Cuntis, alarmado por un
grupo de nais, e despois dun seguimento e control exhaustivo sobre o
servicio de transporte escolar neste municipio, ten comprobado e
denunciado publicamente a utilización dun autobús de trasporte adaptado
do 065 no transporte de nenos e nenas do CPI Don Aurelio de Cuntis. Dita
irregularidade foi posta en coñecemento do director do centro, Miguel
Louzau, o cal se puxo inmediatamente en contacto coa empresa
concesionaria do servicio, ao mesmo tempo que foi trasladada a denuncia ó
posto da Garda Civil de Cuntis para comprobar se o transporte conta coas
autorizacións administrativas correspondentes para prestar este servicio.
Cuestión que, a data de hoxe, aínda está pendente de confirmar.

O Grupo Parlamentario Socialista ten coñecemento de casos semellantes
que xa foron debatidos no Parlamento de Galicia, onde a persoa
representante do Executivo Galego adquiriu o compromiso de perseguir as
irregularidades e corrixir calquera anomalía que se estivera producindo.
Pero visto o que está pasando no servicio de Cuntis todo indica que está a
suceder todo o contrario.

Queremos resaltar que as irregularidades que estamos a denunciar suponen
un dobre prexuízo, por unha parte demoras na recollida das persoas con
mobilidade reducida para o seu desprazamento a centros de día e hospitais,
podendo suponer incluso a cancelación de rutas; e por outra supon unha
merma na calidade do servicio no desprazamento do alumnado do Colexio
de Cuntis.

Este grupo parlamentario non quere que esta irregularidade no transporte
escolar e tamén no servicio do 065 quede nunha mera anécdota. Non irnos
consentir que dende a Xunta de Galicia se desentendan deste caso, tal como
desprende da información que podemos ver nos medios de comunicación, a

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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modo de resposta á denuncia socialista. Parécenos unha burla á cidadanía
que pretendan desentenderse dicindo que "nada ten que ver na situación"
ou "a empresa de transportes tina un problema cun dos autobuses, que
aínda estaba matriculándose" que só foron "un día ou dous"... Respostas
que consideramos verdadeiramente lamentables.

Partido dos

de Galicia5 ^°^° ca^' a s deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:

1. A empresa responsable do servicio de transporte escolar no Concello
de Cuntís conta coa autorización necesaria para utilizar vehículos do
065 en dito servicio?

2. Cantos anos leva esta empresa facendo o servicio de transporte
escolar no Concello de Cuntís?

3. Que xestións ten feito a Xunta de Galicia ante as irregularidades no
servicio de transporte escolar de Cuntis? Que medidas ten previsto
tomar?

4. Ten coñecemento a Xunta de Galicia dalgunha outra irregularidade
desta empresa nos servizos que presta á Administración pública?

5. Que tipo de seguimento e control fai a Xunta de Galicia para garantir
a calidade no servicio de transporte escolar en xeral?

6. Cales son as medidas previstas pola Xunta de Galicia para que non
se volvan a producir irregularidades no servicio de transporte
escolar?

Pazo do Parlamento, 21 de setembro de 2011

Asdo.: Carmen Cajide Hervés
Guillermo Meijón Couselo
Beatriz Sestayo Doce
Modesto Pose Mesura

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Cajide Hervés na data 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 12:21:39
Partido dos

socialistas Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 21 /09 /2011 12:21:43
de Galicia

Beatriz Sestayo Doce na data 21/09/2011 12:21:49

Modesto Pose Mesura na data 21/09/2011 12:21:53
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Á Mesa do Parlamento

Fernando Branco Parga e María do Carme Adán Villamarín, deputado e

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

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

escrita.

O 19 de setembro, cando as clases deberían ter comezado, no ÍES Sofía Casanova de

Ferrol, nin o Centro, nin o profesorado afectado: 12 adscritos/as extraoficialmente, 2

suprimidos/as e 8 adscritos/as sen praza, non teñen confirmación oficial de cal vai ser

a súa situación neste curso 2011/2012 xa iniciado.

Esta situación está lonxe, tal e como pretende trasladar o Conselleiro de Educación,

dun inicio de curso con normalidade, máis ben todo o contrario; é o principio de

curso más conflitivo, motivado polos ataques desta Consellaría, e o propio

Conselleiro, ao ensino público.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG formula as seguintes preguntas:

• Cando vai regularizar a Consellaría de Educación e Ordenación

Universitaria a situación do ÍES Sofía Casanova?

En que situación van quedar os/as profesoras/as deste ÍES, pendentes de

comunicación oficial?
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• Á vista da situación deste ÍES, considera a Consellaría que este é un xeito

"normal" de comezar o curso escolar?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

María do Carme Adán Villamarín

Deputado e deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 21/09/2011 13:37:06

Maria do Carme Adán Villamarín na data 21/09/2011 13:37:11
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Á Mesa do Parlamento

Fernando Branco Parga, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista

Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta

para a súa resposta escrita.

Dentro do Plano Estatal de Reserva Estratéxica do Carbón 2006-2012 e novo

modelo de desenvolvemento integral e sostíbel das Comarcas Mineiras, recollíase

unha serie de compromisos, por parte do Ministerio de Industria, Turismo e

Comercio, de actuacións en proxectos de infraestruturas ñas Comarcas Mineiras, no

caso de Galiza, ñas comarcas das Pontes e Cerceda.

Recentemente, o Ministerio anunciou un recorte do 44% destes fondos para os

orzamentos do ano 2012.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG formula as seguintes preguntas:

• Coñece a Consellaría de Economía e Industria, se este recorte vai afectar a

proxectos previstos en Galiza?, de ser así, a cales?

• Que proxectos se desenvolveren en Galiza ao abeiro deste Plano?

• Cantos e cales na Comarca de Cerceda?

• Cantos e cales na Comarca das Pontes?
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• Que proxectos futuros hai previstos e cal é o seu estado de tramitación?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011.

Asdo.: Fernando Branco Parga

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Fernando Branco Parga na data 21/09/2011 13:35:53
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Á Mesa do Parlamento

Tereixa Paz Franco, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Xunta de Galiza en relación coa situación que atravesa a empresa Alimentos Lácteos e a

súas repercusións no sector lácteo galego.

Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego asistimos con

crecente preocupación a situación que está a atravesar o sector lácteo na nosa nación

que ademáis de facer fronte a unha prolongada situación de prezos en orixe do leite que

non é dabondo para cubrir os gastos de produción ten que enfrontarse nun futuro cada

vez máis próximo a un novo escenario motivado por decisións adoptadas no ámbito do

chequeo médico da PAC que non son nada favorábeis aos intereses do produtores

galegos.

Ao mesmo tempo vemos como hai unha total pasividade e abandono por parte

da Xunta de Galiza, nomeadamente da Consellaría do Medio Rural, malia ostentar

poderosas competencias e instrumentos neste ámbito, no que se refire á procura de

solucións aos problemas estruturais que lastran o noso sector lácteo. Nada se ten

avanzado nos últimos anos en dotar de maior rendibilidade e viabilidade de futuro ao

sector produtor como elemento esencial para a dinamización social e económica do

medio rural, mais tampouco se ten avanzado en dotármonos dun sector industrial e

transformador viábel, de capital galego que contribúa á creación de riqueza e diminúa a

dependencia do sector lácteo galego de capital foráneo, mais ben todo o contrario.

É polo tanto neste contexto, no que ao xuízo deste Grupo Parlamentar, cobra

especial relevancia a situación pola que atravesa a empresa Alimentos Lácteos, empresa

que non podemos esquecer que no seu día foi constituida co apoio económico e

institucional da Xunta de Galiza fronte a outras alternativas que non lograron dito apoio.
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Consideramos de vital importancia unha actuación do Gobernó galego non só de

cara a manter a capacidade industrial senón tamén polas consecuencias que para moitos

produtores e produtores está provocando xa na actualidade e que se poderán ver

incrementadas no futuro.

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

Galego, a través da deputada asinante, formula a seguinte Pregunta para a súa resposta

escrita:

Ia) Cal é a situación actual da empresa Alimentos Lácteos?

2a) Dos datos dos que dispon a administración despréndese que exista algún

perigo para a continuidade da súa actividade?

3a) Que consecuencias está a producir a situación da empresa Alimentos Lácteos

para o sector produtor segundo os datos dos que vostede dispon?

4a) Existe garantía de recollida e pago do leite ás explotacións que subministran

a esta empresa?

5a) Á vista da implicación do Gobernó galego no impulso desta sociedade, ten

realizado algunha actuación para garantir a viabilidade do proxecto e a optimización dos

recursos públicos eos que se lie prestou apoio?

6a) Que medidas ten previsto impulsar coa finalidade de dotar de viabilidade e

futuro a este proxecto?

Asdo. Tereixa Paz Franco

Deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento

Ana Belén Pontón Móndelo, deputada do Grupo parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a

seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, relativa ao anuncio de traslado do

mercado de gando de Amio, en Santiago de Compostela, ao recinto feiral de Silleda.

O mercado gandeiro de Amio é o primeiro de Galiza e sitúase de terceiro no Estado

español en canto a volume de animáis e transaccións, con 108.141 cabezas de gando

vendidas en 2010. Esta importante actividade económica para a cidade de Santiago de

Compostela, que celebra anualmente 52 feiras de vacún e 2 de equino, difícilmente

poderá ser superada por outro tipo de eventos que se organicen nese recinto.

O Conselleiro de Presidencia, D. Alfonso Rueda, -e tamén presidente da Fundación

Semana Verde- anunciou recentemente que o recinto feiral de Silleda acollerá a partir

de 2012 a actividade adscrita ao mercado de gando de Amio, en Santiago de

Compostela. Fixo este anunciou a pesar da evidente conflitividade que xera este

asunto e ante unha falta de consenso co sector agrario. O único argumento esgrimido

ten a ver co que el mesmo cualificou como "unha decisión política do Concello de

Santiago".

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

1 .a) Ten previsto a Xunta de Galiza reunirse eos representantes do sector agrario para

ter en conta as súas opinións en relación co traslado da feira do gando a Silleda?
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2.a) Dispon a Xunta de Galiza dun plan de usos e de viabilidade para o recinto feiral

de Amio?

3.a) Cantos días de ocupación estimada van ter as actividades programadas?

4.a) Cal vai ser o modelo de xestión do recinto?

5.a) Canto vai custar e cal é o prazo para a súa adaptación?

6.a) Vaise implicar a Xunta con dotación orzamentaria na súa remodelación?

Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2011

Asdo.: Ana Belén Pontón Móndelo

Deputada do Grupo Parlamentar do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Ana Belén Pontón Móndelo na data 21/09/2011 18:24:10
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