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1.2. Proxectos e proposicións de lei
1.2.3. Proposicións de lei de iniciativa popular
Admisión a trámite da Proposición de lei de iniciativa lexislativa
popular pola que se establece e regula unha rede de apoio á muller
embarazada
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3. Procedementos de control e impulso
3.6. Proposicións non de lei
3.6.1. Poposicións non de lei en Pleno
- 07/PNP-0319 (19021)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lobeira Domínguez, Bieito
Sobre a adopción de medidas para a normalización lingüística na
Administración local
49449

- 07/PNC-0335 (18844) (19067)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castro García, Roberto e 7 deputados máis
Sobre a remisión ao Parlamento do proxecto consistente na posta
en marcha de sete centrais de biomasa en Galicia
49458
- 07/PNC-0338(18972)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Besteiro, Manuela e Castiñeira Broz, Jaime
Sobre a achega polo Goberno galego dos recursos necesarios para
garantir a construción do edificio de Obras Públicas e Topografía no
campus universitario de Lugo
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4.1. Solicitudes de comparecencia
4.1.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión
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- 07/CPC-0183(19049)
Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias
Do director xeral de Xuventude e Solidariedade para informar sobre
as liñas xerais que van presidir o proceso de elaboración dunha
nova Lei do voluntariado
49463
- 07/CPC-0184(19055)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Do director xeral de Estruturas e Mercados de Pesca para que explique á Cámara as consecuencias negativas que está a provocar a
aplicación do Decreto 101/2006, do 8 de xuño, sobre modificación
do Decreto 419/1993, polo que se refunde a normativa vixente sobre
descarga, primeira venda e comercialización dos recursos mariños
vivos
49464

- 07/POC-1743(18970)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar e 2 deputados máis
Sobre as previsións da Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes respecto da adopción de medidas en relación ás actuación urbanísticas que se están a levar a cabo no municipio de Rianxo, a remisión polo Concello do Plan Xeral de Ordenación Municipal para informe e a revisión dos Estudos de Detalle que
se están a desenvolver actualmente
49475
- 07/POC-1744(19016)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castro García, Roberto e 4 deputados máis
Sobre os datos referentes ao apoio que está a prestar a Garda Civil
no que respecta á prevención dos lumes forestais
49477

4.3. Preguntas
4.3.1. Preguntas orais en Pleno
- 07/POP-0421 (18958)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar e Balseiro Orol, José Manuel
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da adopción de
medidas en relación coas actuacións urbanísticas que está a levar a
cabo o Concello de Viveiro
49465

- 07/POC-1745(19017)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Cajide Hervés, María del Carmen e 3 deputados máis
Sobre os avances concretos das xestións realizadas pola Consellaría de Vivenda e Solo en relación coa situación na que se atopa o
Polígono Industrial da Ran, no concello de Cuntis, e a data prevista
para o remate do seu plan de sectorización, a dotación de solo
industrial e a legalización das empresas actualmente instaladas nel
49479

Preguntas orais en Pleno retiradas
- 07/POP-0377 (17520)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Herraiz, Margarita
Sobre as medidas concretas do Plan estratéxico do cooperativismo
49439

4.3.2. Preguntas orais en Comisión
- 07/POC-1741 (18959)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 3 deputados máis
Sobre a elaboración dun estudo integral relativo á situación da ría de
Vigo
49467
- 07/POC-1742(18960)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lobeira Domínguez, Bieito
Sobre as previsións de mellora de dotacións e necesidades básicas
dos veciños e veciñas da illa de Ons e de recoñecemento dos seus
dereitos históricos
49472

- 07/POC-1752(19053)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 5 deputados máis
Sobre os datos referentes á aplicación do Decreto 101/2006, do 8 de
xuño, de modificación do Decreto 419/1993, polo que se refunde a
normativa vixente relativa á descarga, primeira venda e comercialización dos recursos mariños, e a súa repercusión no sistema de
venda nas lonxa
49482
- 07/POC-1739 (18956)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Tojo Ramallo, Luis María e 4 deputados máis
Sobre o proceso seguido para a recuperación pola TVG da emisión
de partidos de fútbol en aberto da primeira división para as dúas vindeiras temporadas e a súa retransmisión en galego
49486
- 07/POC-1740(18957)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Tojo Ramallo, Luis María e 4 deputados máis
Sobre a evolución que está a seguir a publicidade en galego na TVG
e as actuacións postas en marcha para o seu incremento 49488
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Preguntas orais en Comisión retiradas

Sobre os residuos que apareceron almacenados nunha nave indus49499
trial no polígono de Mourelle, no concello de Sarria

- 07/POC-1559 (17516)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre o funcionamento do Servizo Público de Emprego de Galicia
en Celanova, en concreto o Servizo de Orientación Laboral.
49440

- 07/PRE-8558(19054)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Lobeira Domínguez, Bieito
Sobre a ampliación do Porto de Cabo de Cruz e a construción dun
porto deportivo
49502

4.3.3. Preguntas para resposta por escrito

4.4. Respostas a preguntas
- 07/PRE-8553 (18971)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre a información da Consellería de Cultura e Deporte referente ás intencións do Concello de Poio de construír unha piscina
municipal, as previsións de asinamento dalgún convenio de colaboración para esta finalidade e os prazos barallados para a súa
execución
49490
- 07/PRE-8554(18986)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Sobre o apoio da Xunta de Galicia ás vítimas da dictadura militar en
Arxentina e as accións xudiciais que se iniciaron contra os responsables da desaparición de persoas de orixe galega
49492
- 07/PRE-8555(19014)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Méndez, María Amparo e 3 deputados máis
Sobre as medidas e os programas postos en marcha no ano 2006
pola Consellaría de Sanidade en relación coa obesidade infantil, as
actuacións previstas para o ano 2007 e o orzamento destinado para
erradicar ese problema, así como os datos referentes ao desenvolvemento en Galicia do programa piloto do Ministerio de Sanidade
denominado “Perseo”
49495

- 07/PRE-8173 (17711) (19076)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel
Sobre os datos referentes á viaxe realizada por funcionarios do Servizo de Gardacostas con cargo ao erario público e con destino ao
continente africano e as previsións ao respecto para o ano 2007
49507

- 07/PRE-7497 (16198) (19044)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e Baamonde Díaz, Agustín
Sobre a incorporación de sistemas de protección para os motoristas
nos gardacarrís ou “quitamedos” que se están a instalar na estrada
autonómica da Gañidoira (Lugo) así como nas estradas de nova
construción, e as previsións do Goberno galego respecto da substitución dos vellos, así como a demanda ao Goberno central do cumprimento da normativa ao respecto
49529
- 07/PRE-7593(16420) (19045)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e da Silva Méndez, María Carme
Sobre as actuacións previstas no ano 2007 para axeitar os sistemas
de contención existentes nas estradas ás necesidades dos motoristas en materia de seguridade vial, a súa implantación nas vías de
nova construción e a substitución deles nas obras de desdobramento da vía de alta capacidade da Barbanza
49531

- 07/PRE-8556(19015)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castro García, Roberto e 4 deputados máis
Sobre as melloras levadas a cabo ou previstas nas instalacións
dependentes da Consellaría do Medio Rural destinadas ao persoal
de loita contra o lume e os datos ao respecto
49497

- 07/PRE-7883(17001) (19024)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Sobre a situación actual e futura da oficina de programas sociais
que a Xunta de Galicia tiña aberta na cidade de Montevideo

- 07/PRE-8557(19051)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Vega Buxán, María Xosé

- 07/PRE-8049(17293) (19035)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar

49533
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Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os
convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de Innovación e
Industria no Concello de Cuntis e as previsións ao respecto para o
ano 2007
49537
- 07/PRE-8052(17296) (19005)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os
convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de Sanidade no
Concello de Cuntis e as previsións ao respecto para o ano 2007

Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os
convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de Traballo no
Concello de Poio e as previsións ao respecto para o ano 2007
49548

- 07/PRE-8085(17329) (19032)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os
convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de Innovación e
Industria no Concello de Vilaboa e as previsións ao respecto para o
ano 2007
49550

49539

- 07/PRE-8062(17306) (19034)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os
convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de Innovación e
Industria no Concello de Moraña e as previsións ao respecto para o
ano 2007
49540

- 07/PRE-8088(17332) (19010)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os
convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de Sanidade no
Concello de Vilaboa e as previsións ao respecto para o ano 2007

- 07/PRE-8065(17309) (19004)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e
os convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de Sanidade no Concello de Moraña e as previsións ao respecto para o
ano 2007
49542

- 07/PRE-8175(17734) (19007)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Salgado Núñez, Carmen Janet
Sobre a autovía Nadela-Sarria

- 07/PRE-8073(17317) (19033)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os
convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de Innovación e
Industria no Concello de Poio e as previsións ao respecto para o ano
2007
49544
- 07/PRE-8076(17320) (19011)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os
convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de Sanidade no
Concello de Poio e as previsións ao respecto para o ano 2007
49547

- 07/PRE-8078(17322) (19008)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar

49552

49553

- 07/PRE-8177(17741) (19030)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fervenza Costas, José
Sobre os datos referentes á actualización dos catastros rústico e
urbano no concello de Moaña ou, se é o caso, as previsións ao respecto
49557
- 07/PRE-8179(17743) (19070)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fervenza Costas, José
Sobre os datos referentes ao contido do Plan de explotación do
polbo, así como o dos tres plans zonais para a recuperación das
capturas, o criterio do sector ao respecto e a concesión e pagamento de axudas durante os períodos de inactividade
49560
- 07/PRE-8182(17747) (19075)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fervenza Costas, José
Sobre a información da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
respecto da extracción furtiva de marisco detectada nas inmediacións da praia da Canteira, na illa de Arousa, as previsións respecto
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do reforzo do sistema de vixilancia, principalmente en horario nocturno, e a realización do traballo de protección polo Servizo de Gardacostas conxuntamente cos efectivos da Policía Nacional 49562
- 07/PRE-8185(17750) (19074)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fervenza Costas, José
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para impedir a
pesca ilegal, os elementos de actuación no que atinxe ao control do
cumprimento das normativas pesqueiras dos barcos que entran nos
portos galegos, en particular no de Vigo, e o establecemento no
novo acordo con Marrocos do cumprimento da prohibición do uso de
redes ilegais á súa frota así como de prácticas de pesca ilegal
49564

- 07/PRE-8186(17751) (19073)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fervenza Costas, José
Sobre a información da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
respecto do accidente rexistrado o pasado 7 de febreiro nun barco
que se atopaba no peirao de reparación do porto de Marín, a asistencia sanitaria recibida polos traballadores afectados e as medidas
que se deben aplicar para impedir a súa repetición
49566
- 07/PRE-8187(17755) (19077)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lobeira Domínguez, Bieito
Sobre a afección que respecto da actividade da frota pesqueira de
baixura ten o perímetro de protección establecido arredor do buque
“Ostedijk”
49568
- 07/PRE-8199(17850) (19025)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López-Chaves Castro, Ignacio Javier e Calvo Pouso, Diego
Sobre a resposta á Pregunta parlamentaria referente á organización
da videoconferencia da TVG para a entrevista do Sr. presidente da
Xunta de Galicia co vencedor da última edición do Tour de Francia,
o ciclista Óscar Pereiro
49570
- 07/PRE-8204(17854) (19026)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López-Chaves Castro, Ignacio Javier e Calvo Pouso, Diego
Sobre a necesidade da organización pola TVG dunha videoconferencia para a entrevista do Sr. presidente da Xunta de Galicia co
vencedor da última edición do Tour de Francia, o ciclista Óscar
Pereiro, dado o desprazamento do Sr. vicepresidente a París
nesa data
49572

- 07/PRE-8210(17861) (19027)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López-Chaves Castro, Ignacio Javier e Calvo Pouso, Diego
Sobre os datos referentes á toma de decisión na TVG da realización
das entrevistas polas distintas áreas, o protocolo establecido ao respecto e os criterios de actualidade e profesionalidade seguidos para
a realización da videoconferencia para a entrevista do Sr. presidente
da Xunta de Galicia co vencedor da última edición do Tour de Francia, o ciclista Óscar Pereiro
49574
- 07/PRE-8211(17869) (19009)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Santalices Vieira, Miguel Ángel e 7 deputados máis
Sobre os datos referentes á xubilación nos próximos cinco anos de
médicos especialistas nos centros hospitalarios, así como de médicos de atención primaria e pediatría
49577
- 07/PRE-8221(17937) (19028)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego
Sobre a interrupción da intervención dunha invitada, deputada do
Partido Popular, durante a emisión do programa da TVG “Volver ao
rego”, para pasar á publicidade
49581
- 07/PRE-8224(17965) (19072)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lobeira Domínguez, Bieito
Sobre as previsións de eviscerado de peneira (orella de mar) para
posibilitar a súa comercialización
49583
- 07/PRE-8225(17966) (19071)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lobeira Domínguez, Bieito
Sobre as previsións de autorización de extracción de ourizo para a
Confraría de Aldán-Hío
49585
- 07/PRE-8231(18048) (19006)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Blanco Parga, Carlos Fernando e da Silva Méndez, María Carme
Sobre a legalidade dos vertidos que a empresa Cuíña, S.A., estaba
a realizar no lugar de Capelo-Igrexafeita, no concello de San Sadurniño (A Coruña)
49587
- 07/PRE-8232(18081) (19079)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 deputados máis
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Sobre o prazo previsto pola consellaría para dotar o concello de
Brión dun facultativo máis de medicina xeral
49589

compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a
49599
toma de posesión do novo Goberno

- 07/PRE-8233(18086) (19080)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar e Gómez Alonso, Alejandro
Sobre a posición actual e os prazos previstos pola Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes respecto da construción e acondicionamento dos tramos das estradas PO-255 Ponte
Caldelas-Caritel-Forzáns e da estrada PO-241 Caritel-A Lama, así
como a contratación dos proxectos
49591

- 07/PRE-8295(18221) (18987)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os
organismos dependentes dela no concello de Mugardos, así como
os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde
a toma de posesión do novo Goberno
49601

- 07/PRE-8241(18130) (18991)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e
os organismos dependentes dela no concello das Pontes de García Rodríguez, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo
Goberno
49593

- 07/PRE-8321(18308) (18996)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os
organismos dependentes dela no concello de Mañón, así como os
compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a
toma de posesión do novo Goberno
49604

- 07/PRE-8253(18143) (18990)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os
organismos dependentes dela no concello das Somozas, así como
os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde
a toma de posesión do novo Goberno
49595

- 07/PRE-8334(18321) (18992)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os
organismos dependentes dela no concello de Cedeira, así como os
compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a
toma de posesión do novo Goberno
49606

- 07/PRE-8266(18183) (18989)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os
organismos dependentes dela no concello de Ortigueira, así como
os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde
a toma de posesión do novo Goberno
49597

- 07/PRE-8339(18330) (19036)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Besteiro, Manuela e Rodríguez Fernández, Maximino
Sobre as razóns polas que se establecen os criterios para a concesión das subvencións convocadas para o fomento do uso do galego
nos centros educativos de educación infantil, especial, de adultos,
primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional para o
ano 2007, ao abeiro das resolucións da Secretaría Xeral de Política
Lingüística do 1 de marzo e 13 de febreiro de 2007
49608

- 07/PRE-8281(18200) (18988)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os
organismos dependentes dela no concello de Cariño, así como os

- 07/PRE-8352(18364) (18993)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os
organismos dependentes dela no concello de Cerdido, así como os
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compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a
toma de posesión do novo Goberno
49611
- 07/PRE-8365(18377) (18994)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os
organismos dependentes dela no concello de Valdoviño, así como
os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde
a toma de posesión do novo Goberno
49613
- 07/PRE-8377(18389) (18995)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os
organismos dependentes dela no concello de Moeche, así como os
compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a
toma de posesión do novo Goberno
49615
- 07/PRE-8384(18410) (19029)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fervenza Costas, José
Sobre a situación xerada coa actualización do catastro no concello
de Moaña e as medidas necesarias para explicar e orientar os veciños nas súas reclamacións
49617
- 07/PRE-8385(18411) (19078)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar e Gómez Alonso, Alejandro
Sobre as razóns da paralización das obras da estrada PorránsBarro-Santa Lucía, no concello de Barro, e os prazos previstos para
a súa continuación e remate
49621
- 07/PRE-8401(18527) (19043)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Economía e Facenda e os organismos dependentes
dela no concello da Capela, así como os compromisos asumidos
con ese concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do
novo Goberno
49623
- 07/PRE-8413(18544) (19042)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Economía e Fancenda e os organismos dependentes dela no concello de San Sadurniño, así como os compromisos
asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a toma de pose49624
sión do novo Goberno
- 07/PRE-8426(18593) (19041)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Economía e Facenda e os organismos dependentes
dela no concello de Neda, así como os compromisos asumidos con
ese concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo
Goberno
49625
- 07/PRE-8433(18600) (19002)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os
organismos dependentes dela no concello de Neda, así como os
compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a
toma de posesión do novo Goberno
49626
- 07/PRE-8439(18606) (19040)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Economía e Facenda e os organismos dependentes
dela no concello de Narón, así como os compromisos asumidos con
ese concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo
Goberno
49628
- 07/PRE-8446(18613) (19001)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os
organismos dependentes dela no concello de Narón, así como os
compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a
toma de posesión do novo Goberno
49629
- 07/PRE-8455(18661) (19039)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta

SUMARIO

Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola Consellería de Economía e Facenda e os organismos dependentes dela
no concello de Ferrol, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Goberno
49631

- 07/PRE-8462(18668) (19000)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os
organismos dependentes dela no concello de Ferrol, así como os
compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a
toma de posesión do novo Goberno
49632
- 07/PRE-8468(18674) (19038)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola Consellería de Economía e Facenda e os organismos dependentes dela
no concello de Fene, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Goberno

dela no concello de Cabanas, así como os compromisos asumidos
con ese concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do
49638
novo Goberno
- 07/PRE-8488(18695) (18998)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os
organismos dependentes dela no concello de Cabanas, así como os
compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a
toma de posesión do novo Goberno
49639
- 07/PRE-8494(18701) (19003)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Economía e Facenda e os organismos dependentes
dela no concello de Ares, así como os compromisos asumidos con
ese concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo
Goberno
49641

49634

- 07/PRE-8475(18681) (18999)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os
organismos dependentes dela no concello de Fene, así como os
compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a
toma de posesión do novo Goberno
49635

- 07/PRE-8501(18708) (18997)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e os
organismos dependentes dela no concello de Ares, así como os
compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a
toma de posesión do novo Goberno
49643

- 07/PRE-8481(18687) (19037)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo pola
Consellería de Economía e Facenda e os organismos dependentes

- 07/PRE-8508(18743) (19031)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lobeira Domínguez, Bieito
Sobre a toponimía galega que practica o Instituto Xeográfico Nacional, dependente do Ministerio de Fomento
49645
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1. Procedementos de natureza normativa
1.2. Proxectos e proposicións de lei
1.2.3. Proposicións de lei de iniciativa popular
Admisión a trámite da Proposición de lei de iniciativa lexislativa
popular pola que se establece e regula unha rede de apoio á
muller embarazada
A Mesa do Parlamento, na reunión do 9 de abril de 2007,
adoptou os seguintes acordos:
Admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora:
- 07/PPLI-0001 (17288)
Comisión promotora rede de apoio á Muller Embarazada
De iniciativa lexislativa popular, pola que se establece e
regula unha rede de apoio á muller embarazada

8. D. Juan Gaisse Fariña
9. D.ª Coloma Viudez Lomba
10. D.ª María José Trigo Oubiña
11. D.ª María Paloma Fisac de Ron
12. D.ª María Isabel García Vázquez

32.448.627
36.066.015
35.454.199
50.802.693
32.451.634

Representante para os efectos de comunicación: D.ª María
José Trigo Oubiña.
3.º) Notificarlles este acordo á comisión promotora e á
Xunta Electoral de Galicia, para os efectos previstos nos
artigos 7 e 8 da Lei 1/1988, do 19 de xaneiro, de iniciativa
lexislativa popular ante o Parlamento de Galicia.
4.º) Dispoñer a publicación deste acordo no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia.
O que se publica para xeral coñecemento.

Por acordo da Mesa do Parlamento de Galicia do 12 de
febreiro de 2007 examinouse o escrito dos representantes da
comisión promotora da iniciativa lexislativa popular
mediante o que se exerce a dita iniciativa mediante a formalización dunha Proposición de lei para establecer e regular
unha rede de apoio á muller embarazada (doc. núm. 17288).

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2007
Dolores Villarino Santiago
Presidenta

3. Procedementos de control e impulso
3.6. Proposicións non de lei

Una vez examinada a información complementaria presentada
pola comisión promotora da iniciativa (doc. núm. 19050),

A Mesa do Parlamento, na reunión do 9 de abril de 2007,
adoptou os seguintes acordos:

A Mesa adopta o seguinte acordo:
1.º) Admitir a trámite a Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular pola que se establece e regula unha rede de
apoio á muller embarazada.
2.º) Declarar constituída a comisión promotora cos seguintes
membros:
NOME
1. D:ª Susana Lozano García
2. D.ª María del Pilar Civeira García
3. D.ª Mónica Fernández Barciela
4. D. Manuel Corredera Hernánez
5. D.ª Carmen Sáenz Díaz y de la Gándara
6 D. Ricardo Jesús Cuenca Martínez
7. D. Francisco Javier Sanz Fernández
49437

3.6.1. Poposicións non de lei en Pleno

Admisión a trámite:
- 07/PNP-0319 (19021)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lobeira Domínguez, Bieito
Sobre a adopción de medidas para a normalización lingüística na Administración local

DNI
51.656.501
39.459.678
36.088.299
07.784.524
50.781.161
74.493.106
32.433.868

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e
cualifícaa como proposición non de lei ante o Pleno.
O que se publica para xeral coñecemento.
Santiago de Compostela, 10 de abril de 2007
María Tereixa Paz Franco
Vicepresidenta 1.ª
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3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
A Mesa do Parlamento, na reunión do 9 de abril de 2007,
adoptou os seguintes acordos:
Admisión a trámite:
- 07/PNC-0335 (18844) (19067)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castro García, Roberto e 7 deputados máis
Sobre a remisión ao Parlamento do proxecto consistente na
posta en marcha de sete centrais de biomasa en Galicia
A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e
cualifícaa como proposición non de lei ante a Comisión 6.ª,
Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
- 07/PNC-0338(18972)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Besteiro, Manuela e Castiñeira Broz, Jaime
Sobre a achega polo Goberno galego dos recursos necesarios
para garantir a construción do edificio de Obras Públicas e
Topografía no campus universitario de Lugo

Do director xeral de Xuventude e Solidariedade para informar sobre as liñas xerais que van presidir o proceso de elaboración dunha nova Lei do voluntariado
A Mesa por unanimidade acorda a súa admisión a trámite e o
seu traslado á Mesa da Comisión, para os efectos establecidos no artigo 44 do Regulamento do Parlamento de Galicia.
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 07/CPC-0184(19055)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Do director xeral de Estruturas e Mercados de Pesca para
que explique á Cámara as consecuencias negativas que está
a provocar a aplicación do Decreto 101/2006, do 8 de xuño,
sobre modificación do Decreto 419/1993, polo que se
refunde a normativa vixente sobre descarga, primeira venda
e comercialización dos recursos mariños vivos
A Mesa por unanimidade acorda a súa admisión a trámite e o
seu traslado á Mesa da Comisión, para os efectos establecidos no artigo 44 do Regulamento do Parlamento de Galicia.
Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo
O que se publica para xeral coñecemento.

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e
cualifícaa como proposición non de lei ante a Comisión 4.ª,
Educación e Cultura.

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2007
María Tereixa Paz Franco
Vicepresidenta 1.ª

O que se publica para xeral coñecemento.

4.3. Preguntas
Santiago de Compostela, 10 de abril de 2007
María Tereixa Paz Franco
Vicepresidenta 1.ª

4.3.1. Preguntas orais en Pleno

4. Procedementos de información

Admisión a trámite:

A Mesa do Parlamento, na reunión do 9 de abril de 2007,
adoptou os seguintes acordos:

4.1. Solicitudes de comparecencia
4.1.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

Admisión a trámite:

- 07/POP-0421 (18958)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar e Balseiro Orol, José Manuel
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da adopción
de medidas en relación coas actuacións urbanísticas que está
a levar a cabo o Concello de Viveiro

- 07/CPC-0183(19049)
Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias

A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e a
cualificación como pregunta con resposta oral ante o Pleno.

A Mesa do Parlamento, na reunión do 9 de abril de 2007,
adoptou os seguintes acordos:

49438
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- 07/POC-1742(18960)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lobeira Domínguez, Bieito
Sobre as previsións de mellora de dotacións e necesidades
básicas dos veciños e veciñas da illa de Ons e de recoñecemento dos seus dereitos históricos

Preguntas orais en Pleno retiradas
A Mesa do Parlamento, na reunión do 9 de abril de 2007,
adoptou os seguintes acordos:

A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e
a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos.

Admisión da retirada:
- 07/POP-0377 (17520)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Herraiz, Margarita
Sobre as medidas concretas do Plan estratéxico do cooperativismo
BOPG núm. 294, do 23.02.2007
A Mesa admite a súa retirada segundo solicitado no doc.
núm. 19081
O que se publica para xeral coñecemento.
Santiago de Compostela, 10 de abril de 2007
María Tereixa Paz Franco
Vicepresidenta 1.ª
4.3.2. Preguntas orais en Comisión
A Mesa do Parlamento, na reunión do 9 de abril de 2007,
adoptou os seguintes acordos:
Admisión a trámite:
- 07/POC-1741 (18959)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 3 deputados máis
Sobre a elaboración dun estudo integral relativo á situación
da ría de Vigo
A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e
a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos.
49439

- 07/POC-1743(18970)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar e 2 deputados máis
Sobre as previsións da Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transportes respecto da adopción de medidas en relación ás actuación urbanísticas que se están a levar
a cabo no municipio de Rianxo, a remisión polo Concello do
Plan Xeral de Ordenación Municipal para informe e a revisión dos Estudos de Detalle que se están a desenvolver
actualmente
A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e
a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos.
- 07/POC-1744(19016)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castro García, Roberto e 4 deputados máis
Sobre os datos referentes ao apoio que está a prestar a Garda
Civil no que respecta á prevención dos lumes forestais
A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite
e a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante
a Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e
Montes.
- 07/POC-1745(19017)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Cajide Hervés, María del Carmen e 3 deputados máis
Sobre os avances concretos das xestións realizadas pola
Consellaría de Vivenda e Solo en relación coa situación na
que se atopa o Polígono Industrial da Ran, no concello de
Cuntis, e a data prevista para o remate do seu plan de secto-
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rización, a dotación de solo industrial e a legalización das
empresas actualmente instaladas nel
A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e
a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos.
- 07/POC-1752(19053)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 5 deputados máis
Sobre os datos referentes á aplicación do Decreto
101/2006, do 8 de xuño, de modificación do Decreto
419/1993, polo que se refunde a normativa vixente relativa á descarga, primeira venda e comercialización dos
recursos mariños, e a súa repercusión no sistema de venda
nas lonxa
A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e
a súa cualificación como pregunta con resposta oral ante a
Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
- 07/POC-1739 (18956)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Tojo Ramallo, Luis María e 4 deputados máis
Sobre o proceso seguido para a recuperación pola TVG da
emisión de partidos de fútbol en aberto da primeira división
para as dúas vindeiras temporadas e a súa retransmisión en
galego
A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e
cualifícaa como pregunta con resposta oral ante a Comisión
Permanente non Lexislativa de Control da Compañía da
RTVG.
- 07/POC-1740(18957)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Tojo Ramallo, Luis María e 4 deputados máis
Sobre a evolución que está a seguir a publicidade en galego
na TVG e as actuacións postas en marcha para o seu incremento
A Mesa, por unanimidade, acorda a súa admisión a trámite e
cualifícaa como pregunta con resposta oral ante a Comisión
Permanente non Lexislativa de Control da Compañía da
RTVG.

O que se publica para xeral coñecemento.
Santiago de Compostela, 10 de abril de 2007
María Tereixa Paz Franco
Vicepresidenta 1.ª
Preguntas orais en Comisión retiradas
A Mesa do Parlamento, na reunión do 9 de abril de 2007,
adoptou os seguintes acordos:
Admisión da retirada:
- 07/POC-1559 (17516)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre o funcionamento do Servizo Público de Emprego de Galicia en Celanova, en concreto o Servizo de Orientación Laboral.
BOPG núm. 294, do 23.02.2007
A Mesa, por unanimidade, admite a súa retirada.
A Mesa admite a súa retirada segundo solicitado no doc.
núm. 19084
O que se publica para xeral coñecemento.
Santiago de Compostela, 10 de abril de 2007
María Tereixa Paz Franco
Vicepresidenta 1.ª
4.3.3. Preguntas para resposta por escrito
A Mesa do Parlamento, na reunión do 9 de abril de 2007,
adoptou os seguintes acordos:
Admisión a trámite:
- 07/PRE-8553 (18971)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre a información da Consellería de Cultura e Deporte
referente ás intencións do Concello de Poio de construír
unha piscina municipal, as previsións de asinamento dalgún
convenio de colaboración para esta finalidade e os prazos
barallados para a súa execución
49440
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A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e
cualifícaa como pregunta con resposta escrita.
- 07/PRE-8554(18986)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Sobre o apoio da Xunta de Galicia ás vítimas da dictadura
militar en Arxentina e as accións xudiciais que se iniciaron
contra os responsables da desaparición de persoas de orixe
galega
A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e
cualifícaa como pregunta con resposta escrita.
- 07/PRE-8555(19014)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
González Méndez, María Amparo e 3 deputados máis
Sobre as medidas e os programas postos en marcha no ano
2006 pola Consellaría de Sanidade en relación coa obesidade infantil, as actuacións previstas para o ano 2007 e o
orzamento destinado para erradicar ese problema, así
como os datos referentes ao desenvolvemento en Galicia
do programa piloto do Ministerio de Sanidade denominado “Perseo”
A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e
cualifícaa como pregunta con resposta escrita.
- 07/PRE-8556(19015)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castro García, Roberto e 4 deputados máis
Sobre as melloras levadas a cabo ou previstas nas instalacións dependentes da Consellaría do Medio Rural destinadas
ao persoal de loita contra o lume e os datos ao respecto
A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e
cualifícaa como pregunta con resposta escrita.
- 07/PRE-8557(19051)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Vega Buxán, María Xosé
Sobre os residuos que apareceron almacenados nunha nave
industrial no polígono de Mourelle, no concello de Sarria
A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e
cualifícaa como pregunta con resposta escrita.
49441
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- 07/PRE-8558(19054)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Lobeira Domínguez, Bieito
Sobre a ampliación do Porto de Cabo de Cruz e a construción dun porto deportivo
A Mesa, por unanimidade, acorda a admisión a trámite e
cualifícaa como pregunta con resposta escrita.
O que se publica para xeral coñecemento.
Santiago de Compostela, 10 de abril de 2007
María Tereixa Paz Franco
Vicepresidenta 1.ª

4.4. Respostas a preguntas
A Mesa do Parlamento, na reunión do 9 de abril de 2007,
adoptou os seguintes acordos:
Coñecemento resposta (con anexo):
- 07/PRE-8173 (17711) (19076)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel
Sobre os datos referentes á viaxe realizada por funcionarios
do Servizo de Gardacostas con cargo ao erario público e con
destino ao continente africano e as previsións ao respecto
para o ano 2007
BOPG núm. 307, do 10.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19076
Coñecemento respostas (sen anexo):
- 07/PRE-7497 (16198) (19044)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e Baamonde Díaz, Agustín
Sobre a incorporación de sistemas de protección para os
motoristas nos gardacarrís ou “quitamedos” que se están a
instalar na estrada autonómica da Gañidoira (Lugo) así
como nas estradas de nova construción, e as previsións do
Goberno galego respecto da substitución dos vellos, así
como a demanda ao Goberno central do cumprimento da
normativa ao respecto
BOPG núm. 279, do 02.02.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19044
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- 07/PRE-7593(16420) (19045)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e da Silva Méndez, María Carme
Sobre as actuacións previstas no ano 2007 para axeitar os
sistemas de contención existentes nas estradas ás necesidades dos motoristas en materia de seguridade vial, a súa
implantación nas vías de nova construción e a substitución
deles nas obras de desdobramento da vía de alta capacidade
da Barbanza
BOPG núm. 279, do 02.02.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19045
- 07/PRE-7883(17001) (19024)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Sobre a situación actual e futura da oficina de programas
sociais que a Xunta de Galicia tiña aberta na cidade de Montevideo
BOPG núm. 289, do 16.02.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19024
- 07/PRE-8049(17293) (19035)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de
Innovación e Industria no Concello de Cuntis e as previsións
ao respecto para o ano 2007
BOPG núm. 289, do 16.02.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19035
- 07/PRE-8052(17296) (19005)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de
Sanidade no Concello de Cuntis e as previsións ao respecto
para o ano 2007
BOPG núm. 289, do 16.02.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19005
- 07/PRE-8062(17306) (19034)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de

Innovación e Industria no Concello de Moraña e as previsións ao respecto para o ano 2007
BOPG núm. 289, do 16.02.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19034
- 07/PRE-8065(17309) (19004)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os
convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de Sanidade no
Concello de Moraña e as previsións ao respecto para o ano 2007
BOPG núm. 289, do 16.02.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19004
- 07/PRE-8073(17317) (19033)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de
Innovación e Industria no Concello de Poio e as previsións
ao respecto para o ano 2007
BOPG núm. 289, do 16.02.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19033
- 07/PRE-8076(17320) (19011)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de
Sanidade no Concello de Poio e as previsións ao respecto
para o ano 2007
BOPG núm. 289, do 16.02.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19011
- 07/PRE-8078(17322) (19008)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de
Traballo no Concello de Poio e as previsións ao respecto
para o ano 2007
BOPG núm. 289, do 16.02.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19008
- 07/PRE-8085(17329) (19032)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Rojo Noguera, Pilar
Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de
Innovación e Industria no Concello de Vilaboa e as previsións ao respecto para o ano 2007
BOPG núm. 289, do 16.02.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19032
- 07/PRE-8088(17332) (19010)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar
Sobre as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de
Sanidade no Concello de Vilaboa e as previsións ao respecto
para o ano 2007
BOPG núm. 289, do 16.02.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19010
- 07/PRE-8175(17734) (19007)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Salgado Núñez, Carmen Janet
Sobre a autovía Nadela-Sarria
BOPG núm. 307, do 10.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19007
- 07/PRE-8177(17741) (19030)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fervenza Costas, José
Sobre os datos referentes á actualización dos catastros rústico e urbano no concello de Moaña ou, se é o caso, as previsións ao respecto
BOPG núm. 307, do 10.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19030
- 07/PRE-8179(17743) (19070)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fervenza Costas, José
Sobre os datos referentes ao contido do Plan de explotación
do polbo, así como o dos tres plans zonais para a recuperación
das capturas, o criterio do sector ao respecto e a concesión e
pagamento de axudas durante os períodos de inactividade
BOPG núm. 307, do 10.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19070
- 07/PRE-8182(17747) (19075)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Fervenza Costas, José
Sobre a información da Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos respecto da extracción furtiva de marisco detectada nas inmediacións da praia da Canteira, na illa de
Arousa, as previsións respecto do reforzo do sistema de vixilancia, principalmente en horario nocturno, e a realización
do traballo de protección polo Servizo de Gardacostas conxuntamente cos efectivos da Policía Nacional
BOPG núm. 307, do 10.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19075
- 07/PRE-8185(17750) (19074)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fervenza Costas, José
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para
impedir a pesca ilegal, os elementos de actuación no que
atinxe ao control do cumprimento das normativas pesqueiras dos barcos que entran nos portos galegos, en particular no de Vigo, e o establecemento no novo acordo
con Marrocos do cumprimento da prohibición do uso de
redes ilegais á súa frota así como de prácticas de pesca
ilegal
BOPG núm. 307, do 10.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19074
- 07/PRE-8186(17751) (19073)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fervenza Costas, José
Sobre a información da Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos respecto do accidente rexistrado o pasado 7 de
febreiro nun barco que se atopaba no peirao de reparación do
porto de Marín, a asistencia sanitaria recibida polos traballadores afectados e as medidas que se deben aplicar para
impedir a súa repetición
BOPG núm. 307, do 10.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19073

- 07/PRE-8187(17755) (19077)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lobeira Domínguez, Bieito
Sobre a afección que respecto da actividade da frota pesqueira de baixura ten o perímetro de protección establecido
arredor do buque “Ostedijk”
BOPG núm. 307, do 10.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19077
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- 07/PRE-8199(17850) (19025)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López-Chaves Castro, Ignacio Javier e Calvo Pouso, Diego
Sobre a resposta á Pregunta parlamentaria referente á organización da videoconferencia da TVG para a entrevista do
Sr. presidente da Xunta de Galicia co vencedor da última
edición do Tour de Francia, o ciclista Óscar Pereiro
BOPG núm. 307, do 10.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19025
- 07/PRE-8204(17854) (19026)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López-Chaves Castro, Ignacio Javier e Calvo Pouso, Diego
Sobre a necesidade da organización pola TVG dunha videoconferencia para a entrevista do Sr. presidente da Xunta de
Galicia co vencedor da última edición do Tour de Francia, o
ciclista Óscar Pereiro, dado o desprazamento do Sr. vicepresidente a París nesa data
BOPG núm. 307, do 10.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19026
- 07/PRE-8210(17861) (19027)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López-Chaves Castro, Ignacio Javier e Calvo Pouso, Diego
Sobre os datos referentes á toma de decisión na TVG da realización das entrevistas polas distintas áreas, o protocolo
establecido ao respecto e os criterios de actualidade e profesionalidade seguidos para a realización da videoconferencia
para a entrevista do Sr. presidente da Xunta de Galicia co
vencedor da última edición do Tour de Francia, o ciclista
Óscar Pereiro
BOPG núm. 307, do 10.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19027
- 07/PRE-8211(17869) /19009(
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Santalices Vieira, Miguel Ángel e 7 deputados máis
Sobre os datos referentes á xubilación nos próximos cinco
anos de médicos especialistas nos centros hospitalarios, así
como de médicos de atención primaria e pediatría
BOPG núm. 307, do 10.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19009
- 07/PRE-8221(17937) (19028)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego
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Sobre a interrupción da intervención dunha invitada, deputada do Partido Popular, durante a emisión do programa da
TVG “Volver ao rego”, para pasar á publicidade
BOPG núm. 307, do 10.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19028
- 07/PRE-8224(17965) (19072)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lobeira Domínguez, Bieito
Sobre as previsións de eviscerado de peneira (orella de mar)
para posibilitar a súa comercialización
BOPG núm. 307, do 10.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19072
- 07/PRE-8225(17966) (19071)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lobeira Domínguez, Bieito
Sobre as previsións de autorización de extracción de ourizo
para a Confraría de Aldán-Hío
BOPG núm. 307, do 10.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19071
- 07/PRE-8231(18048) (19006)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Blanco Parga, Carlos Fernando e da Silva Méndez, María Carme
Sobre a legalidade dos vertidos que a empresa Cuíña, S.A.,
estaba a realizar no lugar de Capelo-Igrexafeita, no concello
de San Sadurniño (A Coruña)
BOPG núm. 311, do 15.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19006
- 07/PRE-8232(18081) (19079)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 deputados máis
Sobre o prazo previsto pola consellaría para dotar o concello de Brión dun facultativo máis de medicina xeral
BOPG núm. 311, do 15.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19079
- 07/PRE-8233(18086) (19080)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar e Gómez Alonso, Alejandro
Sobre a posición actual e os prazos previstos pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes respecto da construción e acondicionamento dos tramos das
estradas PO-255 Ponte Caldelas-Caritel-Forzáns e da
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estrada PO-241 Caritel-A Lama, así como a contratación dos
proxectos
BOPG núm. 311, do 15.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19080
- 07/PRE-8241(18130) (18991)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e os organismos dependentes dela no concello das
Pontes de García Rodríguez, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a toma de
posesión do novo Goberno
BOPG núm. 311, do 15.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 18991
- 07/PRE-8253(18143) (18990)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e os organismos dependentes dela no concello das
Somozas, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo
Goberno
BOPG núm. 311, do 15.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 18990
- 07/PRE-8266(18183) (18989)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e os organismos dependentes dela no concello de
Ortigueira, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo
Goberno
BOPG núm. 311, do 15.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 18989
- 07/PRE-8281(18200) (18988)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
49445
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Xustiza e os organismos dependentes dela no concello de
Cariño, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo
Goberno
BOPG núm. 311, do 15.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 18988
- 07/PRE-8295(18221) (18987)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e os organismos dependentes dela no concello de
Mugardos, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo
Goberno
BOPG núm. 311, do 15.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 18987
- 07/PRE-8321(18308) (18996)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e os organismos dependentes dela no concello de
Mañón, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo
Goberno
BOPG núm. 318, do 23.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 18996
- 07/PRE-8334(18321) (18992)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e os organismos dependentes dela no concello de
Cedeira, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo
Goberno
BOPG núm. 318, do 23.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 18992
- 07/PRE-8339(18330) (19036)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Besteiro, Manuela e Rodríguez Fernández, Maximino
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Sobre as razóns polas que se establecen os criterios para a
concesión das subvencións convocadas para o fomento do
uso do galego nos centros educativos de educación infantil,
especial, de adultos, primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional para o ano 2007, ao abeiro das resolucións da Secretaría Xeral de Política Lingüística do 1 de
marzo e 13 de febreiro de 2007
BOPG núm. 318, do 23.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19036
- 07/PRE-8352(18364) (18993)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e os organismos dependentes dela no concello de Cerdido, así como os compromisos asumidos con ese concello
para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Goberno
BOPG núm. 318, do 23.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 18993
- 07/PRE-8365(18377) (18994)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e os organismos dependentes dela no concello de Valdoviño, así como os compromisos asumidos con ese concello
para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Goberno
BOPG núm. 318, do 23.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 18994
- 07/PRE-8377(18389) (18995)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e os organismos dependentes dela no concello de
Moeche, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo
Goberno
BOPG núm. 318, do 23.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 18995
- 07/PRE-8384(18410) (19029)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Número 331
12 de abril de 2007

Fervenza Costas, José
Sobre a situación xerada coa actualización do catastro no
concello de Moaña e as medidas necesarias para explicar e
orientar os veciños nas súas reclamacións
BOPG núm. 318, do 23.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19029
- 07/PRE-8385(18411) (19078)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rojo Noguera, Pilar e Gómez Alonso, Alejandro
Sobre as razóns da paralización das obras da estrada
Porráns-Barro-Santa Lucía, no concello de Barro, e os prazos previstos para a súa continuación e remate
BOPG núm. 318, do 23.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19078
- 07/PRE-8401(18527) (19043)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Economía e Facenda e os organismos
dependentes dela no concello da Capela, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde
a toma de posesión do novo Goberno
BOPG núm. 322, do 29.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19043
- 07/PRE-8413(18544) (19042)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Economía e Fancenda e os organismos
dependentes dela no concello de San Sadurniño, así como os
compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007
desde a toma de posesión do novo Goberno
BOPG núm. 322, do 29.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19042
- 07/PRE-8426(18593) (19041)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Economía e Facenda e os organismos
dependentes dela no concello de Neda, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a
toma de posesión do novo Goberno
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BOPG núm. 322, do 29.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19041
- 07/PRE-8433(18600) (19002)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e os organismos dependentes dela no concello de
Neda, así como os compromisos asumidos con ese concello
para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Goberno
BOPG núm. 322, do 29.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19002
- 07/PRE-8439(18606) (19040)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Economía e Facenda e os organismos
dependentes dela no concello de Narón, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde
a toma de posesión do novo Goberno
BOPG núm. 322, do 29.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19040
- 07/PRE-8446(18613) (19001)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e os organismos dependentes dela no concello de
Narón, así como os compromisos asumidos con ese concello
para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Goberno
BOPG núm. 322, do 29.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19001
- 07/PRE-8455(18661) (19039)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Economía e Facenda e os organismos
dependentes dela no concello de Ferrol, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde
a toma de posesión do novo Goberno
BOPG núm. 322, do 29.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19039
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- 07/PRE-8462(18668) (19000)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e os organismos dependentes dela no concello de
Ferrol, así como os compromisos asumidos con ese concello
para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Goberno
BOPG núm. 322, do 29.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19000
- 07/PRE-8468(18674) (19038)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Economía e Facenda e os organismos
dependentes dela no concello de Fene, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a
toma de posesión do novo Goberno
BOPG núm. 322, do 29.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19038
- 07/PRE-8475(18681) (18999)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e os organismos dependentes dela no concello de
Fene, así como os compromisos asumidos con ese concello
para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Goberno
BOPG núm. 322, do 29.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 18999
- 07/PRE-8481(18687) (19037)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Economía e Facenda e os organismos
dependentes dela no concello de Cabanas, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde
a toma de posesión do novo Goberno
BOPG núm. 322, do 29.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19037
- 07/PRE-8488(18695) (18998)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e os organismos dependentes dela no concello de
Cabanas, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Goberno
BOPG núm. 322, do 29.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 18998
- 07/PRE-8494(18701) (19003)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a cabo
pola Consellería de Economía e Facenda e os organismos
dependentes dela no concello de Ares, así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a
toma de posesión do novo Goberno
BOPG núm. 322, do 29.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19003
- 07/PRE-8501(18708) (18997)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Calvo Pouso, Diego e Cerdido Pintos, María Marta
Sobre os datos referentes aos investimentos levados a
cabo pola Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza e os organismos dependentes dela no
concello de Ares, así como os compromisos asumidos con
ese concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do
novo Goberno
BOPG núm. 322, do 29.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 18997

- 07/PRE-8508(18743) (19031)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lobeira Domínguez, Bieito
Sobre a toponimía galega que practica o Instituto Xeográfico
Nacional, dependente do Ministerio de Fomento
BOPG núm. 322, do 29.03.2007
Resposta do Goberno: Doc. núm. 19031
Santiago de Compostela, 10 de abril de 2007
María Tereixa Paz Franco
Vicepresidenta 1.ª
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por
iniciativa do seu deputado Bieito Lobeira Domínguez e ao abeiro do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno,
relativa á adopción de medidas para a normalización lingüística na administración
local.

Os 315 concellos existentes na Comunidade Autónoma de Galiza manteñen un
uso desigual do noso idioma. En moitos casos hai incumprimentos flagrantes da
propia legalidade. Non só non se manteñen os mínimos legáis, vixentes desde hai
décadas, senón que en ocasións se combaten abertamente, de xeito consciente e
deliberado, desobedecendo até mandatos e sentenzas xudiciais.

O Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega, aprobado por unanimidade
no Parlamento de Galiza en Setembro de 2004, estabelece unha serie de mínimos de
galeguización que tamén seguen a ser desouvidos por moitos concellos e deputacións
provinciais.

Unha análise sobre o nivel de galeguización das páxinas web que posúen as
diversas administracións locáis, evidencia o problema descrito.

Así, por exemplo, a pertencente á Deputación Provincial de Lugo
(www.diputacionlugo.org) exclúe literalmente o idioma galego. O mesmo acontece
con concellos como o de Sada (www.ayuntamientodesada.org), co curioso
encabezamento de "La Perla de Las Marinas", Foz (w\vw.conceilodefo.z.org) ou A
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Guarda (www.copcellodaguarda.com). Outros concellos manteñen o español como
lingua inicial, relegando ao galego a un estatus idéntico ao inglés, como no caso de
Cangas, Tui ou Baiona. O caso d'A Coruña é espectacular: A ilegalidade toponímica
que practican desde hai anos, con absoluta impunidade o(s) seu(s) alcalde(s) e
goberno(s) municipal(is), leva a que esa mesma ilegalidade se manteña tamén na
versión inglesa, idioma que -como é coñecido- nin sequera posúe o fonema "ñ".
Aberrante.

En calquera caso, o Gobernó de Galiza debe adoptar todas as medidas precisas
ao seu alcance para garantir o cumprimento da legalidade ñas administracións locáis,
mais tamén para promover accións de normalización lingüística destas institucións,
tanto internamente como aquelas vinculadas á promoción social do noso idioma.

A Lei así o determina. O artigo 2.1 da Lei 5/1988, de 21 de Xuño, do uso do
galego como lingua oficial de Galiza polas entidades locáis (hai case vinte anos da
súa aprobación), estabelece que, efectivamente, "correspóndelle á Xunta de Galiza o
proceso de incorporación da lingua galega na administración local (...) ".

Máis recentemente a Lei 5/1997, do 22 de Xullo, da Administración Local de
Galiza, determina literalmente, no seu artigo 7.1, o seguinte:

"O galego, como lingua propia de Galiza, éo tamén da súa administración
local. As convocatorias de sesións, ordes do día, mocións, votos particulares,
propostas de acordó, difames das comisións informativas, actas, notificacións,
recursos, escrituras públicas, comparecencias xudiciais e todos os actos de carácter
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público ou administrativo que se realicen por escrito en nome das corporacións
locáis redactaranse en lingua galega "

Neste mesmo texto legal, artigos 48, 49, 50, determínase tamén a fixación do
nome oficial do concello e as atribucións do gobernó de Galiza a este respecto. E en
canto aos dereitos dos administrados e administradas, o artigo 252.2 d) consagra,
efectivamente, o dereito a utilizar o idioma galego ñas relacións coas corporacións
locáis.

É evidente que esta legalidade, aínda sendo tímida, insuficiente e limitada, non
só non se cumpre en moitos casos (concellos, deputacións, mancomunidades), senón
que se vulnera de xeito pomposo e mesmo provocador. En canto á toponimia, por
exemplo, no caso do concello de A Coruña: contra as leis e as sentenzas xudiciais.
Tamén no que ten a ver coa vulneración de dereitos lingüísticos das persoas, ou co
emprego exclusivo do español a mantenta na documentación oficial.

Neste contexto, existen servizos de normalización lingüística en concellos nomeadamente Vigo- utilizados como simples pretexto de suposto compromiso coa
lingua galega, mais carentes de funcionalidade, e esganados en ocasións polo propio
gobernó municipal.

Na actualidade contan con Servizo de Normalización Lingüística 48 concellos
(o que supon o 15,2% do total dos concellos galegos), segundo dados do estudo sobre
os servizos lingüísticos que elaborou a Coordinadora de Traballadoras e
Traballadores de Normalización da Lingua (CTNL). Son os seguintes:
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Abegondo

-Ames

- Arteixo

- As Pontes

Betanzos

- Boiro

- Camota

- Carballo

Culleredo

- Dumbría

- Ferrol

- Fene

Melide

- Miño

- Muxía

- Ponteceso

Pontedeume

- Ribeira

- Santiago de Compostela - Teo

Val do Dubra

- Vedra

- Vimianzo

- Chantada

Láncara

-Lugo

- Palas de Rei

-Pol

Ribadeo

- Vilalba

- Allariz

- O Carballiño

O Barco de Valdeorras

- A Cañiza

- A Estrada

- A Lama

Cambados

-Mos

- O Porrino

- Moaña

Ogrobe

-Poio

- Ponteareas

- Pontevedra

Redondela

- Valga

-Vigo

- Vilagarcía.

Con todo, da información disponíbel despréndese que aproximadamente o
75% dos concellos que contan con este servizo non desenvolven através deste
instrumento actuacións mínimas no ámbito lingüístico. Nalgúns casos, son
departamentos exclusivamente dedicados á tradución de textos, fóra de calquer
acción de dinamización sociolingüística. Noutros, as persoas contratadas desvíanse
directamente a outro tipo de traballos administrativos nos concellos (boa parte destes
servizos articúlanse pola vía da subvención procedente da administración
autonómica). Na dirección contraria, compre recoñecer que hai servizos de
normalización lingüística ben activos e cun labor encomiábel en moitos destes
concellos.

Á marxe da evidente falta de vontade política da que fan gala algúns concellos
por defender os dereitos lingüísticos de galegos e galegas, o certo é que non existe a
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día de hoxe ningunha definición institucional e formal dos servizos de normalizacións
lingüística, nin órgao institucional de ningún tipo que coordine as tarefas destes
servizos.

Se a propia lei se incumpre, os obxectivos previstos no Plano Xeral de
Normalización da lingua galega (PXNLG) fican absolutamente a anos luz do
comportamento de moitos concellos e deputacións en materia lingüística.

Sería contodo inxusto non recoñecer tamén o meritorio labor non xa de
cumprimento, mais tamén de avanzo público e social nalgúns concellos. Casos como
o de As Pontes evidencian como, cando se trata de que o galego conquiste novos
espazos, reaxe a propia Administración Xeral do Estado denunciando xudicialmente a
correspondente Ordenanza Municipal. Mágoa que non existe a mesma enerxía cando
se trata de exixir o cumprimento da legalidade por parte dos concellos que de xeito
sistemático desafían leis e desobedecen sentenzas.

Así as cousas, cumpre definir, desde o Gobernó de Galiza, unha
actuación dirixida á administración local para a efectiva normalización da lingua
galega nese ámbito, facendo cumprir a legalidade e impulsando as medidas previstas
no PXNLG.

Estas son as razóns que levan ao Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego a formular a seguinte Proposición non de lei para o seu tratamento en Pleno:

O Parlamento de Galiza insta o Gobernó galego a :
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1.°) Garantir en todos os concellos a utilización da denominación xenuína, na
súa forma oficial, dos seus topónimos.

2.°) Estabelecer que todos os departamentos e órganos dependentes das
deputacións e concellos (oficina de atención ao público, instalacións deportivas,
televisións e radios municipais, servizos de augas, etc.) teñan a lingua galega como
lingua xeral de referencia oral e escrita, incluíndo a rotulación de instalacións e
mobiliario urbano, impresos e documentación, carimbos, mensaxes informáticas e
sitios web, selos, mátaselos e elementos de identificación análogas, así como as de
comunicacións e notificacións dirixidas a persoas físicas ou xurídicas.

3.°) Estabelecer que os actos xurídicos documentados e as relacións xurídicas e
notaríais da administración local, que se refiran a actividades de ámbito galego, se
redactarán en lingua galega.

4.°) Estabelecer que en todos os pregos de condicións e concursos das
institucións locáis e provinciais se incluirán de oficio a cláusula de que as ofertas e
estudos técnicos que se acompañen deberán, polo menos, estar redixidos en galego.
5o) Estabelecer que todos os traballos topográficos e cartográficos que fagan
ou encarguen as administracións (maioritariamente deputacións e concellos, servizos
de concentración parcelaria e o catastro) teñan que levar incorporada a recollida de
microtoponimia, conforme o sistema deseñado pola Comisión de Toponimia e que o
material toponímico recollido deberá ser remitido ao SITGA, para a súa organización
e posta á disposición da sociedade na Rede.
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7.°) Estabelecer que todos os contratos, axudas públicas, articulados desde as
administracións locáis, de calquera tipo, deberán producir un aumento efectivo da
presenza do galego na correspondente entidade receptora, realizando tamén accións
de avaliación do cumprimento deste precepto.

8.°) Estabelecer normas xerais e uniformes sobre capacidade exixíbel nos
procesos de acceso á función pública e no desempeño desta función.

9.°) Programar un novo proceso de formación lingüística dos funcionarios e
funcionarias da administración local que teña como obxectivo mellorar as actitudes, a
fluidez expresiva e máis o coñecemento do vocabulario técnico específico.

10.°) Deseñar programas de fixación e divulgación da linguaxe administrativa
en coordinación coa Escola Galega de Administración Pública e Territorial.

11.°) Estabelecer a denominada "oferta positiva" na atención aos cidadáns e
cidadás en todos os concellos e deputacións, isto é: no desempeño das súa profesión
os funcionarios e funcionarias dirixiranse aos cidadáns, ñas súas comunicacións oráis
directas e ñas resposta telefónicas, en lingua galega.

12.°) Trasladar a concellos e deputacións a resolución contemplada no PXNLG
consistente en que alcaldes e alcaldesas, presidentes de deputacións e outros cargos
públicos das administracións locáis fagan uso público tanto oral como escrito, de
xeito sistemático, da lingua galega no desempeño da súa responsabilidade pública.
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13°) Estabelecer que todo o material de escritorio, informática e comunicación
(fax, telemóvel, etc.) adquirido polas administracións locáis deberán estar adaptados
no maior grao posíbel á lingua galega.

14.°) Colaborar, no ámbito das súas faculdades competencias e a través dos
acordos ou convenios subscritos ou a subscribir con comunidades autónomas nos que
existe comunidade lingüística galego-falante, con concellos localizados fóra dos
actuáis lindes administrativos da Comunidade Autónoma de Galiza, a fin de facer
efectivo o exercicio dos dereitos lingüísticos da poboación existente nesas comarcas.

15.°) Elaborar, desde a Secretaria Xeral de Política Lingüística un modelo de
Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística que, contando coas medidas
incluidas na presente Proposición non de lei, se distribúa a todos os concellos galegos
que aínda non conten con este instrumento, fixando un prazo dun ano para a
aprobación efectiva desta norma.

16°) Estabelecer criterios e órgaos de coordinación dos departamentos técnicos
para a normalización lingüística ñas entidades locáis, asi como para a súa criación
noutros

concellos,

ben

directamente,

ben

consorciados

con

criterios

de

comarcalización eos obxectivos de:

a) Incrementar o uso e prestixio do galego no ámbito de actuación da
correspondente administración local.
b) Velar polo cumprimento da lexislación en materia lingüística.
c) Garantir o exercicio efectivo dos dereitos lingüísticos da sociedade galega.
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d) Planificar, xestionar, executar e avaliar accións en defensa da lingua galega
en todo o ámbito de influencia do concello.

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2007.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez
Deputado e portavoz s. do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:
Bieito Lobeira Domínguez na data 03/04/2007 11:03:06
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz e a iniciativa de ROBERTO CASTRO GARCÍA, MARÍA
AMPARO GONZÁLEZ
MÉNDEZ, ANTONIO
RODRÍGUEZ
MIRANDA, JOSÉ MANUEL B ALTAR BLANCO, AGUSTÍN
BAAMONDE DÍAZ, JAIME CASTIÑEIRA BROZ, CARMEN J.
SALGADO NÚÑEZ e CÉSAR A. PÉREZ ARES, atendendo á
solicitude de reformulación por parte da Mesa da Proposición Non
de Lei en Comisión con número de rexistro 18844, presenta a
seguinte REFORMULACIÓN da iniciativa que quedaría redactada
como segué a continuación:

A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz e a iniciativa de ROBERTO CASTRO GARCÍA, MARÍA
AMPARO GONZÁLEZ
MÉNDEZ, ANTONIO
RODRÍGUEZ
MIRANDA, JOSÉ MANUEL B ALTAR BLANCO, AGUSTÍN
BAAMONDE DÍAZ, JAIME CASTIÑEIRA BROZ, CARMEN J.
SALGADO NÚÑEZ e CÉSAR A. PÉREZ ARES, ao abeiro do
disposto no Artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Proposición Non de Lei para o seu debate
e votación na Comisión 7- -Agricultura, Alimentación, Gandería
e Montes.

Exposición de Motivos

Dende a chegada deste bigoberno a San Caetano - a primeiros de
agosto de 2.005- os anuncios de estilo propagandístico son
frecuentes.
No que atinxe a Medio Rural, tódolos días se están a ver aparentes
novas sobre os máis diversos aspectos que -logo dunha análise
razoablemente exhaustiva- resultan menos "impactantes" do que se
puidera pensar a primeira vista.
O obxectivo do bigoberno é dar a entender que se fan moitas
cousas; que irnos por diante doutras CC.AA.; que "agora sí" se fan
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ben as cousas; que esto sí é cambio... cando todos sabemos que a
estas alturas do século XXI xa está todo prácticamente inventado.
De entre todos eses anuncios eos que nos "bombardean" dende os
medios de comunicación, están as centráis de biomasa que -ao
parecer- se van a poner en marcha xa.
Parece ser que van a ser sete as instalacións deste tipo, as que van
a estar en funcionamento en Galicia. Dende o Grupo Parlamentario
Popular de Galicia xa se pediu a Comparecencia do Excmo. Sr.
Conselleiro de Medio Rural, co fin de que explique polo miúdo e en
sede parlamentaria, todo o que atinxe a este asunto.
Ata o de agora, non foi posible esa comparecencia pero agardamos
que máis pronto que tarde, se poida celebrar.
Por iso, as Deputadas e Deputados que asinan presentan a
seguinte PROPOSICIÓN NON DE LEÍ para o seu debate e votación
en Comisión:
"O Parlamento insta á Xunta de Galicia a remitir a esta Cámara, en
relación coa futura posta en marcha de sete centráis de Biomasa en
Galicia:
a) Ubicación das Centráis e características técnicas.
b) Prazos de construción e inicio de actividades.
c) Participación accionaria! -no seu caso- da Xunta de Galicia
no proxecto.
d) Orixe da biomasa; transporte; almacenamento; tratamento.
e) Aproveitamentos enerxéticos."

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2.007

Asinado dixitalmente por:
José Manuel Barreiro Fernández na data 04/04/2007 13:45:01
Roberto Castro García na data 04/04/2007 13:45:06
María Amparo González Méndez na data 04/04/2007 13:45:11
Antonio Rodríguez Miranda na data 04/04/2007 13:45:19
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José Manuel Baltar Blanco na data 04/04/2007 13:45:30
Agustín Baamonde Díaz na data 04/04/2007 13:45:37
Jaime Castiñeira Broz na data 04/04/2007 13:45:47
Carmen Janet Salgado Núñez na data 04/04/2007 13:45:58
César Pérez Ares na data 04/04/2007 13:46:09
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz, e por iniciativa da deputada Manuela López Besteiro e do
deputado Jaime Castiñeira Broz, e ó abeiro do artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara presenta a seguinte
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión.

Exposición de Motivos

A Universidade de Santiago ten, no seu campus de Lugo un
conxunto de titulacións e infraestruturas racionalmente elixidos en
función das necesidades de desenvolvemento da provincia lucense,
con ampio respaldo social e das institucións de Lugo e
nomeadamente da Deputación Provincial que leva feito grandes
esforzos presupostarios por impulsar e potenciar o campus
universitario.
Na última asignación de novas titulacións universitarias que afectan
o sistema universitario de Galicia acordouse que no campus de
Lugo se instalasen as Obras Públicas e Topografía, que se
acollerán de xeito provisional na escola politécnica. O incremento
de alumnado nestas titulacións converte en urxente a necesidade
de disponer dun edificio propio.
No convenio asinado entre a universidade de Santiago e a
Deputación de Lugo establécese o compromiso de financiación para
a construción do citado edificio e, no mesmo acto de sinatura, o
Señor Reitor solicitou publicamente o apoio da Consellería de
Educación para a construción do edificio que debe albergar as
titulacións anteriormente mencionadas.
Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 $ e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Por isto:
"O Parlamento insta á Xunta de Galicia a aportar a cantidade
necesaria para, en colaboración coa Universidade e coa Deputación
de Lugo, garantir a construción do edificio de Obras Públicas e
Topografía."

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2007

Asinado dixitalmente por:
José Manuel Barreiro Fernández na data 30/03/2007 13:24:09
Manuela López Besteiro na data 30/03/2007 13:24:13
Jaime Castiñeira Broz na data 30/03/2007 13:24:23

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 « e-maü: gp-pp@pariamentodegaucia.es
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
49462
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Solicítase, ao abeiro do disposto no artigo 143 do Regulamento da
Cámara, a comparecencia ante a Comisión 5a, "Sanidade, Política Social
e Emprego", do director xeral de Xuventude e Solidariedade para informar
sobre "as liñas xerais que van presidir o proceso de elaboración
dunha nova Lei do voluntariado".

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2007
O director xer¡

ión&sParfamentanas

Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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A MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 144 e concordantes do
Regulamento da Cámara, solicita se proceda á tramitación da
Comparecencia en Comisión do Director Xeral de Estruturas e
Mercados de Pesca.
Os deputados
asinantes, solicitan a Comparecencia do
Director Xeral de Estruturas e Mercados de Pesca, para que
explique á Cámara as consecuencias negativas que está a provocar
a aplicación do Decreto 101/2006, do 8 de xuño, sobre modificación
do Decreto 419/1993, polo que se refunde a normativa vixente
sobre descarga, primeira venda e comercialización dos recursos
marinos vivos, e a través do que se introduciron unha serie de
modificacións no sistema de venda ñas lonxas.

Parlamento de Galicia, 3 de abril de 2007

Asinado dixitalmente por:
José Manuel Barreiro Fernández na data 03/04/2007 13:51:33
José Manuel Balseiro Orol na data 03/04/2007 13:51:47
José Fervenza Costas na data 03/04/2007 13:52:01
Manuel Santos Ruíz Rivas na data 03/04/2007 13:52:13
José Manuel Castelao Bragaña na data 03/04/2007 13:52:24
Xosé Cuíña Crespo na data 03/04/2007 13:52:37
Beatriz Mato Otero na data 03/04/2007 13:52:48
Jaime Alberto Pita Várela na data 03/04/2007 13:53:00
Marta Rodríguez Arias na data 03/04/2007 13:53:18
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A Mesa do Parlamento
PILAR ROJO NOGUERA e JOSÉ MANUEL BALSEIRO OROL,
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno:
A Xunta de Galicia ten suspendidas temporalmente as Normas
Subsidiarias de Planeamento do concello de VIVEIRO, aprobadas
no ano 1986, por Resolución da Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transportes de data 23 de marzo de 2006,
existindo neste momento unha ordenación urbanística provisional,
aprobada polo decreto publicado no DOG o 23/06/06.
Pero parece como si non pasara nada, pois continúase a construir
sen control, e mesmo estanse a resolver licencias por silencio
administrativo, que por suposto é un dereito que teñen os
administrados, pero sempre e cando os expedientes cumpran os
requisitos do artigo 195, pto. 5 da lei 9/2002, de 30 de decembro,
de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia,
coas modificacións derivadas da lei 15/2004, de 29 de decembro.

Todo isto levou a que no mes de febreiro do ano en curso, o grupo
municipal do PP no concello, a través do portavoz, dirixira un
escrito á Conselleira de Política Territorial, no que expuña as
irregularidades nos expedientes que relacionaba, aos que se lies
outorgou licenza urbanística por silencio administrativo, mesmo
faltando os informes xurídicos, ou con resolucións negativas da
Consellería de Cultura, non autorizando as obras propostas.
Hai que salientar tamén que as situacións descritas, xa se
puxeran de manifestó por medio de escritos dirixidos ao Director
Xeral de Urbanismo, sen que se tivera resposta algunha.
É por todo isto que os deputados asinante teñen a ben preguntar
á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes:
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¿Ten previsto a Xunta de Galicia adoptar algunha medida en
relación coas actuacións que está a desenvolver o concello de
Viveiro no eido do urbanismo?

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2007

Asinado dixitalmente por:
Pilar Rojo Noguera na data 30/03/2007 10:32:36
José Manuel Balseiro Orol na data 30/03/2007 10:33:22
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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

Á Mesa do Parlamento

Ana Belén Pontón Móndelo, Modesta Riobó Dios, Bieito Lobeira Domínguez e
Carme da Silva Méndez, 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 oral en Comisión, relativa á elaboración dun
estudo integral sobre a situación da Ría de Vigo.

Galiza ten ñas súas rías un patrimonio social, ecolóxico e económico valiosísimo. As
nosas rías destacan, no contorno europeo e internacional, pola súa enorme riqueza e
produtividade, ao tempo que son ecosistemas dun enorme valor ambiental, cultural e
social.

Lamentabelmente, este enorme valor non ten sido coidado axeitadamente no que se
refire á atención das necesidades de saneamento e depuración integral, mantemento
de espazos singulares e únicos no mundo, ou ordenación racional dos seus usos. A
dispersión competencial, a falta de competencias plenas de Galiza en materias tan
importantes como a ordenación do litoral, son algunhas das causas que explican
problemas que hoxe ten que enfrontar Galiza que, por exemplo, ve como se lie aplica
unha lei de costas que non ten en conta a nosa realidade.

Por outra banda, o nacionalismo galego denunciado reiteradamente a falta de
inversións e interese dos diferentes Gobernos do Estado en materia de saneamento
integral das nosas rías. Así, a pesar das visitas ministeriais, promesas e protocolos
asinados, este saneamento integral é aínda unha materia pendente que tardará anos en
materializarse.
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Este desleixo, ten consecuencias prácticas, que no caso da Ría de Vigo ficaron claras
coa sanción do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas, por incumprir a
obriga imposta polo artigo 5 da Directiva 79/923/CEE, de 30 de outubro de 1979, no
relativo á calidade esixida ás augas para a cría de moluscos. Unha ría na que milleiros
de persoas viven directamente do mar, na pesca de baixura, na produción mexilloeira
e acuícola e no marisqueo. A Ría é pois, unha fonte de riqueza, unha fonte de postos
de traballo e unha parte importante da economía do noso país.

A elaboración dun Programa para reducir a contaminación na ría de Vigo (a fin de
eludir o pago da sanción imposta), é unha boa noticia, dado que vai ter repercusións
positivas sobre a calidade medioambiental, sobre a saúde das persoas e sobre a
actividade pesqueira e marisqueira. Mais esta é só unha parte do problema de
sustentabilidade e de futuro que ten a Ría, e que mesmo recentemente ,algún
responsábel do Gobernó galego, ten afirmado que "estaba na uvi".

Non podemos obviar outros impactos como son: os vertidos industrias -a Xunta
detectou 24 empresas que verten de maneira ilegal-; a existencia dun insuficiente
dimensionamento das estacións depuradoras; a falta de medidas de depuración, por
exemplo, no Porto de Vigo; os numerosos proxectos de recheos; os proxectos de
praias artificiáis ou os numerosos proxectos de portos deportivos. Proxectos illados
dos que non se ten feito ningunha avaliación ambiental de carácter global para
comprobar os seus efectos no medio e as súas consecuencias ñas actividades
extractivas e de acuicultura que se desenvolven na Ría, que non podemos esquecer é
o modo de vida de milleiros de persoas. Carecen ademáis, estes proxectos, dunha
visión de conxunto dos usos do litoral, que permita facer unha ordenación e
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planificación territorial, que sen suponer unha limitación ao crecemento económico,
non hipoteque o noso futuro.

Existe neste momento un debate importante na Galiza á respecto da destrución do
litoral, que ten chamado a atención sobre a necesidade de que se estabelezan as
directrices para a ordenación urbanística da zona litoral baseada en criterios de
perdurabilidade e sostibilidade, así como para garantir a conservación, protección e
posta en valor das zonas costeiras.

Na Ría de Vigo hai neste momento unha presión importante con proxectos illados
entre si, carentes de visión de conxunto e de perspectiva de futuro, que ponen
gravemente en cuestión o noso litoral e mesmo, con consecuencias negativas para
actividade pesqueira e marisqueira e para o conxunto da poboación.

A futura Lei de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e de
protección do litoral, desenvolve previsións a este respecto, que é necesario avaliar
como van afectar á conservación do litoral e a sustentabilidade do desenvolvemento
futuro da Ría de Vigo.

É necesario que se faga un Estudo Integral e Global de toda a Ría de Vigo, así como
paralizar temporalmente os numerosos proxectos de ampliación, recheos, portos
deportivos... que carecen dunha avaliación ambiental global, e que están afectando
directamente á calidade das augas da Ría, ao tempo que se adoptan as medidas
necesarias para garantir a conservación, protección e posta en valor da nosa costa.

Polo dito formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:
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1. Ten constancia a Xunta de Galiza de todos os proxectos de recheos,
ampliacións, dragados, portos deportivos... que se pretenden levar adiante na
Ría de Vigo? Cales son?
2. Considera a Xunta de Galiza que estes proxectos cumpren con criterios
medioambientais de sustentabilidade?
3. Considera a Xunta de Galiza que estes proxectos afectan directamente á
contaminación das augas da ría?
4. Considera a Xunta de Galiza que é necesario, en coordinación co Gobernó
Central, elaborar un Estudo Integral e Global da Ría de Vigo, no que se teñan
presentes os usos e plans de futuro e a súa compatibilidade coas actividades
económicas, nomeadamente marisqueo, pesca e acuicultura, e o respecto
medioambiental?
5. Cal será a afectación que a futura Lei de medidas urxentes en materia de
ordenación do territorio e de protección do litoral vai ter na ría de Vigo?

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2007.
Asdo.: Ana Belén Pontón Móndelo
Modesta Riobó Dios
Bieito Lobeira Domínguez
Carme da Silva Ménderz
Deputadas e deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:
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Ana Belén Pontón Móndelo na data 30/03/2007 10:35:14

Modesta Riobó Dios na data 30/03/2007 10:35:23

Bieito Lobeira Domínguez na data 30/03/2007 10:35:36

María Carme da Silva Méndez na data 30/03/2007 10:35:45
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Parlamento de Galiza
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Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa ás previsións de
mellora de dotacións e necesidades básicas dos vecinos e vecinas da illa de Ons e de
recoñecemento dos seus dereitos históricos.

A illa de Ons, á entrada da ría de Pontevedra, é un espazo singular do punto
de vista medioambiental e paisaxístico, mais tamén un lugar habitado desde hai
milleiros de anos até hoxe, sen que nunca os seus vecinos e vecinas obtiveran ningún
recoñecemento dos seus dereitos sobre térras e vivendas.

Ao longo dos séculos foron varios os propietarios da illa de Ons e Onza,
normalmente vinculados a familias nobiliarias, que arrendaban as térras aos
habitantes ("colonos") deste singular enclave. Xa no século XX, a ditadura franquista
incautaba a illa de Ons á familia Riobó, iniciándose logo un proceso de peregrinaxe
da súa titularidade por diversas administracións (Ministerio de Defensa, Ministerio de
Agricultura, transferencia á Xunta, Consellaría de Agricultura e finalmente
Consellaría de Medio Ambiente), até a súa situación actual, definida pola Lei de
réxime xurídico das concesións na illa de Ons, aprobada no ano 2001.

Esta Lei define as illas de Ons e Onza como "bens de dominio público de
titularidade da Comunidade Autónoma de Galiza" incluidos no Plano de Ordenación
dos recursos naturais das illas atlánticas e afectos á finalidade de protección dos seus
valores naturais e paisaxísticos ao uso público.
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Nunca foi prioridade para o gobernó do Partido Popular a satisfacción das
necesidades básicas dos seus habitantes, ou a dotación dos máis elementáis servizos
de auga, luz e saneamento. Moi pola contra, este desinterese e abandono levaron a
algúns vecinos e vecinas a abordar solucións de carácter individual.

A xuízo do BNG é perfectamente posíbel, mesmo necesario, por en marcha
accións que melloren as condicións de vida dos habitantes da illa de Ons, acometendo
actuacións de dotación de servizos básicos, respectando o equilibrio medioambiental.
É máis: sen dúbida, saneamento e depuración son obxectivos para a mellora das
condicións que debe presentar un espazo natural público destas características.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes Preguntas para
a súa resposta oral en Comisión:
1 .a) Que avaliación realiza o Gobernó de Galiza sobre a actual situación da illa
de Ons?
2.a) Tense previsto un plano de dotación de servizos básicos á illa de Ons que
inclúa abastecemento de auga potábel, rede de saneamento e depuración,
electrificación e mellora do atraque, entre outros?
3.a) Cales son as previsións de futuro de Ons en relación eos dereitos históricos
dos seus habitantes?

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2007.
Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez
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Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:
Bieito Lobeira Domínguez na data 30/03/2007 11:12:30
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A Mesa do Parlamento
PILAR ROJO NOGUERA, MANUEL RUIZ RIVAS e ALEJANDRO
GÓMEZ ALONSO, deputada e deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan
ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en
Comisión.
No concello de RIANXO estanse a suceder nos últimos tempos
unha serie de irregularidades urbanísticas moi graves, sen que a
Xunta de Galicia nada dixera ata o momento, a pesares de
denuncias reiteradas, non so dos distintos partido políticos,
incluido o BNG socio deste bigoberno, senón de vecinos
afectados, que entre outras cuestións consideran nulo de pleno
dereito, o convenio e o estudo de detalle mais importante que se
está a desenvolver neste momento en Rianxo, e un dos
denunciantes, ante o silencio e a falta de resposta do concello á
súa denuncia, ven de remitir o expediente ó TSXG.
Rianxo dispon de Normas Subsidiarias Municipais aprobadas pola
Comisión Provincial de Urbanismo no ano 1985. O Concello
encargou a redacción dun Plan Xeral de Ordenación no ano 2004,
coa axuda económica da Consellería de Política Territorial.
A consultora entregou o Plan Xeral en agosto de 2005; desde
entón o documento "durme" no despacho do Sr. Alcalde, quen nin
sequera enviouno a informe previo da Consellería de Política
Territorial.
Sen embargo, "utilizan" e desenvolven as obsoletas Normas
Subsidiarias Municipais, mediante "Estudos de Detalle"; Estudos
de Detalle que son aprobados, como regra xeral, polo
procedemento de urxencia, mediante un Pleno Extraordinario
convocado ó efecto, e que conculcan de maneira clara e evidente
o art. 73 da lei 9/2002, disfrazando Modificacións Puntuáis do
Planeamento Xeral.
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Estudos,
todos eles, mesmo
sen visar polo Colexio de
Arquitectos, posibilitándolle o concello con estas tramitacións e
aprobacións, a construción de mais de 300 vivendas
supostamente ¡legáis, e mesmo a construción de vivenda colectiva
no medio rural.
Diante desta situación, tras 20 meses de retención do expediente
do Plan Xeral no concello, coas repercusións que de elo poidan
derivarse, e eos anuncios grandilocuentes do bipartito para
rematar coa especulación urbanística,- e esperamos que sobre
todo coa deste concello-, é polo que a deputada e deputados
asinantes formulan as seguintes cuestións:

1.-

¿Ten previsto a Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes, adoptar algunha medida ó respecto
das graves irregularidades urbanísticas que se están a dar
no concello de Rianxo?

2.-

¿O concello de Rianxo remitiu xa á Consellería o documento
do PXOM?

3.-

¿Vanse revisar os Estudos de Detalle
desenvolver o concello neste momento?

que está a

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2007

Asinado dixitalmente por:
Pilar Rojo Noguera na data 30/03/2007 13:17:25
Manuel Santos Ruíz Rivas na data 30/03/2007 13:17:35
Alejandro Gómez Alonso na data 30/03/2007 13:17:47
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A Mesa do Parlamento

ROBERTO CASTRO GARCÍA, AMPARO GONZÁLEZ MÉNDEZ,
ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA, JOSÉ MANUEL BALTAR
BLANCO e
CARMEN J. SALGADO NÚÑEZ, Deputadas e
Deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte pregunta oral
dirixida ao Excmo. Sr. Conselleiro de Medio Rural, solicitando
resposta na Comisión 7- -Agricultura, Alimentación, Gandería
e Montes.
A vaga de lumes forestáis que asolou
Galicia en 2.006,
especialmente no mes de agosto, ardendo en 10 días 82.000
hectáreas, levou á Garda Civil a buscar unha fórmula útil para a
persecución dos incendiarios, colaborando na prevención dos
lumes, de xeito máis intenso que como o viña facendo noutros
anos.
Parece ser que xa dende o mes de marzo, a Benemérita ten
despregado un importante dispositivo na Comunidade Autónoma
de Galicia, que se verá incrementado nos meses críticos do verán.
O devandito despregue de efectivos humanos terá tamén apoio
aéreo, con helicópteros.
Polo tanto, as Deputadas e Deputados solicitan resposta ás
seguintes cuestións:
1.- ¿De quen partiu a idea de solicitar apoio da Garda Civil, no
que respecta aos lumes forestáis?. ¿Da Xunta de Galicia?.
¿Houbo ofrecemento dende o gobernó do Estado?.
2.- ¿Cantos efectivos humanos están a traballar xa en Galicia,
pertencentes á Benemérita?.
3.- ¿Hai unha dedicación plena á investigación sobre os lumes
forestáis destes efectivos?.
4.- ¿Están integrados no mando único que di ter xa en marcha a
Consellería de Medio Rural?. ¿Cómo están distribuidos por
provincias?.
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5.- ¿Con qué medios aéreos e terrestres contar) esas forzas da
Garda Civil?. ¿Comparten instalacións (bases, hangares, etc.) da
Consellería de Medio Rural?.

Santiago de Compostela, 2 de Abril de 2.007

Asinado dixitalmente por:
Roberto Castro García na data 02/04/2007 14:40:55
María Amparo González Méndez na data 02/04/2007 14:41:00
Antonio Rodríguez Miranda na data 02/04/2007 14:41:10
José Manuel Baltar Blanco na data 02/04/2007 14:41:17
Carmen Janet Salgado Núñez na data 02/04/2007 14:41:28

49478

()16

™

"

PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 0 2 / 0 4 / 2 0 0 7 16:30

DEGALICIAj N O

R e x

¡

s t r o

.

19()17

Data envió: 02/04/2007 16:29:10

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento
Ma Carmen Cajide Hervés, Modesto Pose Mesura, Luis Tojo
Ramallo e Ma Carmen Acuña Docampo, deputadas e deputados
partido dos pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
de Galicia5 abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante a Mesa a seguinte pregunta oral en Comisión.
Vai xa para 15 anos que o Concello de Cuntis, nunha gran aposta
polo desenvolvemento do seu municipio, comeza co Polígono Industrial de
ARan.
Este proxecto tivo unha gran acollida social no municipio de Cuntis e un
gran éxito nos primeiros anos. Como mostra, a rapidez coa que se
instalaron as primeiras empresas.
Cando en case todos os concellos rurais, sobre todo nos gobernados
polo PP, se estaban investindo grandes cantidades de diñeiro en
facer mausoleos, que servían para pouco máis que transmitir
ostentosidade; o Concello de Cuntis nese momento, nunha gran aposta
estratéxica polo desenvolvemento económico do seu municipio comeza en
solitario, sen o apoio da Xunta do Sr. Fraga para nada, co proxecto do
Polígono Industrial de A Ran.
Do mesmo xeito que afirmamos que foi unha gran aposta,
tamén temos que asumir a realidade que rodeou ese proxecto. O mesmo
Gobernó que fixo esa gran aposta, errou nos procedementos
administrativos, de tal xeito, que anos máis tarde deixara de ser zona
industrial.
Isto supuxo un claro revés na economía xeral do municipio de
Cuntis, e puxo nunha situación francamente difícil ás empresas que se
atopan alí instaladas, e nin que dicir ten que se freou toda posibilidade de
instalar outras.
Pero non todo foi tempo perdido, queremos salientar o enorme
potencial que se foi xerando grazas a esa aposta estratéxica dun polígono
industrial nun pobo pequeño como Cuntis.
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530-Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGODECOMPOSTELAgp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

soci'a°stda°sS

Dado o alto grado de interese que ten este proxecto para o Municipio
de Cuntis en xeral, e para as empresas que se atopan instaladas en A RanCuntis en particular, o Grupo de Gobernó Municipal, desbordado ante esta
situación, pide axuda á Consellería de Vivenda e Solo, e o 7 de decembro
2005 podíamos ver a través da prensa como a Alcaldesa e o Concelleiro de
Obras comezaban coas xestións para o desbloqueo de dito Polígono

de Galicia

industrial.

Non queremos perder o tempo mirando cara atrás, con esta reflexión
queremos deixar claro que tanto o actual Grupo de Gobernó do Concello de
Cuntis, como as persoas que asmarnos esta iniciativa, recoñecemos todas as
dificultades, e recoñecemos o reto que asumiu a Consellería de Vivenda e
Solo cando se comprometeu con este proxecto a principios do 2006.
Despois de máis dun ano, e antes as dúbidas manifestadas pola
Asociación de Empresarios de A Ran, e dado o altísimo grado de interese
que ten este proxecto para o municipio de Cuntis, as deputadas e os
deputados que asinan esta iniciativa formulan as seguintes preguntas, para a
súa resposta oral en Comisión:
1. Cales son os avances concretos das xestións realizadas pola Consellería
de Vivenda e Solo?
2. En que data prevé finalizado o plan de sectorización de A Ran?
3. Cal é a previsión da Consellería de Vivenda e Solo con respecto á
dotación de chan industrial en A Ran-Cuntis?
4. Que data prevé a Consellería de Vivenda e Solo para a legalización das
empresas que se atopan instaladas na actualidade en A Ran?
Pazo do Parlamento, 2 de abril de 2007
Asdo.: Carmen Cajide Hervés
Modesto Pose Mesura
Luis Tojo Ramallo
Ma Carmen Acuña do Campo

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530-Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGODECOMPOSTELAgp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Cajide Hervés na data 02/04/2007 16:13:44
sociístí

Modesto Pose Mesura na data 02/04/2007 16:14:00

de Galicia

Luis María Tojo Ramallo na data 02/04/2007 16:14:09
María del Carmen Acuña do Campo na data 02/04/2007 16:14:12

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530-Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGODECOMPOSTELAgp-socialista@parlamentodegalicia.es
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A MESA DO PARLAMENTO

José Manuel Balseiro Orol, Beatriz Mato Otero, Enrique C.
López Veiga, José Fervenza Costas, Marta Rodríguez Arias e José
Manuel Castelao Bragaña, deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta Oral en Comisión.
Coa publicación do Decreto 101/2006, do 8 de xuño, de
modificación do Decreto 419/1993, polo que se refunde a normativa
vixente sobre descarga, primeira venda e comercialización dos
recursos marinos vivos, permítese facer unhas modificacións no
sistema de venda ñas lonxas.
Esta normativa, vendida por certo, daquela, a "bombo e
platillo" polo actual Gobernó de Galicia, abre a porta, entre outras
modificacións, a unha liberalización do sistema de venda,
eliminando a obriga de vender en lonxa polo sistema da poxa á
baixa, así como reforzando a venda directa, iso si, facéndoa a
través das lonxas ou centros de venda autorizados.
Como toda modificación que se prece, segundo entende o
Grupo Popular, deberá facerse co ánimo de mellorar a actual
situación e nunca, con intención de prexudicar a ninguén.
Sen entrar na redacción do decreto, este Grupo Parlamentario
detecta varias e importantes omisións, primeiro, a normativa non
recolle a obriga de poxar e, segundo, e moito menos, que a poxa
sexa á baixa. Pola contra, o que si que se comproba é que estas
modificacións afectan directamente
aos produtores, aos
vendedores, aos comerciantes retallistas, aos industriáis e, en
definitiva, ao todo o denominado "sector afectado".
Tal e como di o preámbulo deste Decreto, a presente
normativa foi consultada co "sector". Ao Grupo Popular, interésalle
de xeito especial coñecer a qué chama a Consellería "sector
afectado", porque dende logo, organizacións tan destacadas como
é a Asociación de detallistas dun porto tan importante como o da
Coruña e que engloba a moitos comerciantes non foi consultada, a
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Federación Galega de Contrarías non foi consultada, o Consello
Galego de Pesca non se posicionou ao respecto... etc.
Así que a consulta que di o preámbulo que se fixo o sector...
si é que se fixo, debeu de ser tan reducida que podería dicirse que
resultou anecdótica.
En todo caso, desde o Grupo Parlamentario Popular
entendemos que é probable que o sistema de venda que funcionou
ata o de agora non fose o mais idóneo para as novas circunstancias
dos mercados, pero funcionaba dende fai moito tempo, polo que
cambiar unha normativa deste calado, dirixida a un sector coas
peculiaridades
que ten a produción e
a comercialización
pesqueira, habería que facelo sopesando e valorando, moi polo
miúdo, as consecuencias que estas modificacións poderían ter en
todo o entramado da comercialización, e non só mirando o curto
prazo senón tamén, tendo en conta as consecuencias a medio e
longo prazo.
Polo exposto, e considerando as situacións que poden darse
coa aplicación deste Decreto, o deputado asinante, formulan a
seguinte Pregunta Oral en Comisión:

Cantas entidades das que xestionan as lonxas se acolleron ao
sistema de poxa á alza? ¿Para que especies?
Cal foi o beneficio económico deste cambio de modalidade na
poxa?
Cantas entidades se acolleron á modalidade de venda
directa? ¿Para que especies?
Cómo diferenciaran os Servizos de Gardacostas ás persoas
que teñen autorización de compra daqueles que non a teñen,
en cada un dos portos galegos?
Deixará a Xunta a responsabilidade do control en mans dos
xestores da lonxa? E, nese senso, ¿os xestores das lonxas
van a ter que facer agora as funcións propias da Xunta de
Galicia e, máis en concreto, as de control e vixilancia dos
recursos?
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Resulta obrigado pola normativa vixente que o traslado de
todos os recursos marinos se faga nun vehículo isotermo? De
ser así ¿todos os comerciantes retallistas destes recursos
terán que comprar un vehículo destas características para
poder facer o seu traballo?
Como pensa controlar a Xunta que cada particular, por
exemplo un restaurante, leve os produtos dende a lonxa ata o
seu restaurante nun vehículo isotermo?
É responsabilidade da lonxa controlar isto tamén?
Segundo o Decreto, pode confirmar a Xunta de Galicia se o
produto ten que pasar por lonxa aínda que sexa vendido
directamente?
Conforme a lexislación vixente é a lonxa o ente responsable
do control das tallas?
As distintas lonxas de Galicia veríase na obriga de contratar
vixiantes que cubran todo espazo do porto e, en
consecuencia, esixir a todo barco que chegue ao porto a que
leve a mercadoría á lonxa para o seu control?
Se o Seprona ou os Gardacostas detectan na rúa unha
mercancía que non cumpre nin a talla nin o cupo ¿a quen
sancionarán? ¿Á lonxa por non efectuar a correspondente
vixilancia e control?
Non cree a Xunta de Galicia que esta nova normativa vulnera,
entre outras, as normas hixiénicos sanitarias e de prevención
de riscos laboráis ñas lonxas? ¿Especifica a nova normativa a
obriga a todos os particulares que acudan á lonxa de facelo
coa indumentaria axeitada segundo as previsión hixiénicosanitarias?,¿precisará esta xente dun carne de manipulador
de alimentos?
Pensa a Xunta de Galicia que a nova normativa pode facilitar
o mercado negro, tendo en conta que esta xente á que se He
autoriza a compra, pode non estar dada de alta en Facenda,
no seu correspondente epígrafe do IAE, co obxecto de evitar
ter que declarar a súa actividade e, desta forma, estase a
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incentivar desde o Gobernó galego este tipo de actuacións
¡legáis?
Tendo en conta que a actual normativa promove a compra
ilegal ¿Cómo se controlara que o produto cumpre todos os
controis hixiénico-sanitarios?
No momento no que se suscitou a reforma da lexislación
¿Qué informes ou estudos de viabilidade económica foron
realizados polo Gobernó co fin de avalar que a reforma
favorecería a todos os sectores implicados na cadea de
comercialización a curto, medio e longo prazo?
De facerse algún estudo ou informe ¿Qué entidade o fixo e en
que data?
Atendendo ao que di o preámbulo do Decreto ¿Qué sectores
foron consultados previamente?, ¿cantas persoas foron
consultadas e de que portos?
Cómo se pensa o Gobernó controlar a venda directa, a través
da lonxa?
Parlamento de Galicia, 3 de abril de 2007

Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 03/04/2007 13:49:04
Beatriz Mato Otero na data 03/04/2007 13:49:18
Enrique César López Veiga na data 03/04/2007 13:49:29
José Fervenza Costas na data 03/04/2007 13:49:43
Marta Rodríguez Arias na data 03/04/2007 13:49:58
José Manuel Castelao Bragaña na data 03/04/2007 13:50:08
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Á Mesa do Parlamento
Luis Toxo Ramallo, Ma Concepción Burgo López, José
Manuel Lage Tunas e Guillermo Meijón Couselo, deputados e deputada
partido dos pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
Socialistas

r

r

»

de Galicia

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión
de CRTVG.
Recentemente soubemos polos medios de comunicación que a TVG
ven de recuperar a emisión de partidos de fútbol en aberto da primeira
división, para as dúas vindeiras temporadas.
Despois das críticas, ben agreas por certo, que vostede recibiu cando
a TVG, xunto coas demais televisións de FORTA, perdeu os dereitos para
emitir nesta temporada.
Por todo o exposto anteriormente, os deputados e deputadas que
asinan formulan a seguinte pregunta:
Cal foi o detalle do proceso que permitiu á TVG a recuperación de
tan importante produto televisivo, na medida en que implica que os galegos
poderán volver a ver e escoitar, en galego, os partidos en aberto da Liga?

Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2007
Asdo.: Luis Toxo Ramallo
Ma Concepción Burgo López
José Manuel Lage Tunas
Guillermo Meijón Couselo
Deputados e deputada 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 SANTIAGODECOMPOSTELAgp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Luis María Tojo Ramallo na data 3 0 / 0 3 / 2 0 0 7 10:05:37
María Concepción Burgo López na data 3 0 / 0 3 / 2 0 0 7 10:05:50
Partido dos

María Soledad Soneira Tajes na data 3 0 / 0 3 / 2 0 0 7 10:06:06

Socialistas

de Galicia
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Manuel Lage Tunas na data 3 0 / 0 3 / 2 0 0 7 10:06:18

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 3 0 / 0 3 / 2 0 0 7 10:06:33

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

Á Mesa do Parlamento
Luis Toxo Ramallo, Ma Concepción Burgo López, Ma
Soledad Soneira Tajes, José Manuel Lage Tunas e Guillermo Meijón
partido dos Couselo, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
de Galicia Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Comisión de Control da Compañía de RTVG.
A TVG ten como un dos seus mandatos esenciais ser instrumento de
normalización lingüística.
A publicidade xoga nesto un importante papel.
Por todo o exposto anteriormente, os deputados e deputadas que
asinan formulan as seguintes preguntas:
1.-

Cal é a evolución que está a seguir a publicidade en galego na

TVG?
2.- Cales son as accións que a TVG ten postas en marcha, no seu
caso, para incrementar a presenza do galego na publicidade?

Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2007
Asdo.: Luis Toxo Ramallo
Ma Concepción Burgo López
Ma Soledad Soneira Tajes
José Manuel Lage Tunas
Guillermo Meijón Couselo
Deputados e deputada 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 SANTIAGODECOMPOSTELAgp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Luis María Tojo Ramallo na data 3 0 / 0 3 / 2 0 0 7 10:06:58
María Concepción Burgo López na data 3 0 / 0 3 / 2 0 0 7 10:07:08
Partido dos

María Soledad Soneira Tajes na data 3 0 / 0 3 / 2 0 0 7 10:07:21

Socialistas
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Manuel Lage Tunas na data 3 0 / 0 3 / 2 0 0 7 10:07:31

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 3 0 / 0 3 / 2 0 0 7 10:07:45

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho:981 551 530-Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGODECOMPOSTELAgp-socialista@parlamentodegalicia.es
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A Mesa do Parlamento
PILAR ROJO NOGUERA, deputada do Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa
a seguinte Pregunta para a súa resposta por escrito:
Fai unhas datas, ó Alcalde de POIO, en Pontevedra, anuncioú
nunha rolda de prensa a intención de construir unha piscina no
concello.
Como na presentación do proxecto non quedoú claro o xeito de
financiaamento da mesma, e si a Xunta de Galicia ten previsto
colaborar na súa construción, é polo que a deputada asinante
pregunta á Xunta de Galicia:

1.-

¿Ten coñecemento a Consellería de Cultura e Deporte das
intencións do concello de Poio de construir unha piscina
municipal?

2.-

¿Ten previsto a Consellería de Cultura e Deporte a firma
dalgún convenio de colaboración co concello de Poio para a
construción desta piscina?¿Con qué importe?

3.-

En caso afirmativo, ¿qué datas se barallan dende a
Consellería para facer efectivos estes compromisos? ¿De qué
dependen?

4.-

En caso negativo, ¿cales son as razóns da no cooperación?

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2007

Asinado dixitalmente por:
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Pilar Rojo Noguera na data 30/03/2007 13:18:22
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegallcla.es
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento

lago Tabarés Pérez-Piñeiro, deputado do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro do Regulamento da Cámara, apresenta a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, sobre o apoio da Xunta de
Galiza ás vítimas da dictadura militar en Arxentina e ás accións xudiciais que se
iniciaron contra os responsabeis da desaparición de persoas de orixe galega.

O pasado 5 de Abril de 2006 o Parlamento de Galiza aprobou por
unanimidade unha proposición non de lei do Bloque Nacionalista Galego na
que se instaba á Xunta de Galiza a que "estableza os mecanismos
necesarios para prestar axuda xurídica, económica e de calquera outra
índole aos galegos e galegas vítimas de delictos derivados da dictadura
militar arxentina ".

Actualmente e en virtude dunha querela apresentada pola Federación
de Asociacións Galegas da República Arxentina se está a instruir no
Xulgado Federal núm. 3 da cidade de Bos Aires un procedemento penal
contra o Primer Cuerpo del Ejército e contra a E.S.M.A.

O procedemento, que inicialmente se incoou por 13 dos case un
centenar de casos de galegos desaparecidos que se teñen constatado, foi
recentemente ampliado coa adhesión á querela de 10 familias máis que
reclaman a acción da xustiza fronte ás desaparicións do seus parentes. Deste
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xeito se pretende provocar a acción da xustiza arxentina no esclarecemento
da desaparición de D. Carlos Gustavo Cortinas, D. Víctor Vázquez, dona
Alicia Raquel D'ambra, Carlos Alberto D'ambra, Laura Susana Gedola
Camarero, D. José Manuel Monteagudo Ferreiro, D. Salvador Barbeito
Doval, D. Rubén Castro Fernández, D. Ricardo Isidro Gómez Feáns e D.
Luis Justo Cervera Novo, todas elas persoas de orixe galega.

Tras anos de silenzo e mesmo de negativas, o Parlamento de Galiza
manifestou a súa decidida vontade de contribuir ao esclarecemento dos crimes de
que foron obxecto centenares de galegos e de galegas que compartiron a sorte
dos demócratas da térra que lies acolleu. Xa que logo, o Gobernó Galego non
pode ficar á marxe das accións xudiciais emprendidas polos nosos compatriotas,
debendo comprometerse a prestar a axuda xurídica ou mesmo económica ou
técnica que lies cumpra para o esclarecemento dos feitos e a esixencia de
responsabilidade aos culpabeis. A defensa da acción emprendida pola Federación
de Asociacións Galegas da República Arxentina é a defensa non só dos dereitos
dos nosos compatriotas, senón tamén da Xustiza -no seu máis ampio senso- e da
democracia, valores que sen ambaxes defende o actual Gobernó de Galiza.

Por todo o exposto, dende o Grupo Parlamentar do B.N.G. vimos a
formular as seguintes cuestións:
Ia) Ten coñecemento a Secretaria Xeral de Emigración das
incidencias e do estado do procedemento xudicial que se está a seguir no
Xulgado Federal núm.3 de Bos Aires como consecuencia da
desaparición de 23 persoas de orixe galega?
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a
2aA
) Que medidas de apoio ten realizado, ofrecido ou pensa por en marca o

Gobernó Galego para contribuir ao éxito da acción emprendida pola
Federación de Asociacións Galegas da República Arxentina e as familias de
galegos desaparecidos durante a dictadura militar arxentina?
3a) Ten avaliado a Xunta de Galiza a posibilidade de personarse no
procedemento actualmente en curso?

Santiago de Compostela, 2 de Abril de 2007

Asdo. lago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
lago Tabares Pérez-Piñeiro na data 02/04/2007 12:41:56
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A Mesa do Parlamento

M- Amparo González Méndez, Carmen Janet Salgado Núñez, M- Luisa
Valladares e Miguel Santalices Vieira, Deputadas e Deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no Artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte pregunta escrita dirixida á Excma. Sra. Conselleira de
Sanidade.

A obesidade infantil afecta en Galicia a 1 de cada 4 nenos e nenas
converténdose desta maneira o noso país na segunda CCAA cunha maior
taxa de obesidade entre a poboación menor de 18 anos.
O Ministerio de Sanidade está a por en marcha un programa piloto destinado
a erradicar os casos de obesidade infantil. En Galicia actuarán en 8 colexios
de primaria.
O programa denomínase "Perseo" e ten como obxectivos promover a
adquisición de hábitos saudables entre o alumnado, estimular a actividade
física e detectar precozmente casos de obesidade e sobrepeso.
Este gobernó leva na Xunta case 20 meses e a día de hoxe non sabemos
con claridade e rigurosidade as medidas postas en marcha pola Consellería
de Sanidade para paliar e previr este grave problema nos nosos nenos e
nenas que repercutirá indudablemente na súa calidade de vida.
É por iso, que as deputadas e deputados, fan as seguintes preguntas:

1.- Qué medidas e programas concretos puxo en marcha a Consellería no
ano 2006 en relación a obesidade infantil?.
2.- Cales serán as actuacións que levará a cabo no ano 2007?
3.- Que orzamento adicou para erradicar o problema de obesidade infantil no
ano 2006? Qué orzamento destinará no ano 2007? Con cargo a qué partida
orzamentaria?.
4.- En referencia ao programa piloto posto en marcha polo Ministerio de
Sanidade en qué colexios yai actuar?Cáles son as actuacións concretas?
Qué criterio de selección seguiron para elixir eses colexios?

49495

™

"

PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 0 2 / 0 4 / 2 0 0 7 16:30

DEGALICIAj N O

R e x

¡

s t r o

.

19()14

Data envió: 02/04/2007 14:42:23

5.- Cal será o orzamento que o Ministerio adicará en Galicia a posta en
marcha deste programa piloto?.

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2.007
Asinado dixitalmente por:
María Amparo González Méndez na data 02/04/2007 14:09:23
Carmen Janet Salgado Núñez na data 02/04/2007 14:09:33
María Luisa Valladares Rodríguez na data 02/04/2007 14:09:47
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 02/04/2007 14:09:55
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A Mesa do Parlamento

ROBERTO CASTRO GARCÍA, AMPARO GONZÁLEZ MÉNDEZ,
ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA, JOSÉ MANUEL BALTAR
BLANCO e CARMEN J. SALGADO NÚÑEZ, Deputadas e
Deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 154 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte pregunta escrita
dirixida ao Excmo. Sr. Conselleiro de Medio Rural.
Rematado o primeiro trimestre do ano 2.007, hai que pensar que o
gobernó de Galicia -Consellería de Medio Rural- estará a tomar
tódalas medidas precisas para abordar a vindeira campaña contra
os incendios forestáis.
Un gobernó responsable - o actual debería selo aínda que ás
veces disimúlao bastante ben- ten que facer previsións, tomar
medidas, disponer tódolos medios ao seu alcance para esa loita
contra o lume, adaptar as instalacións e melloralas si fose preciso,
en definitiva, preparar todo o operativo.
Os traballadores do Servizo de Defensa e Extinción teñen
manifestado algunhas queixas, en relación coas instalacións
(puntos de encontró) e das bases. O uso das mesmas e o paso
do tempo, acaba por producir deterioros que é necesario arranxar.
Polo tanto, as Deputadas e Deputados que asinan solicitan
RESPOSTA ESCRITA ás seguintes cuestións:
1.- ¿Qué tipo de melloras -ñas instalacións dependentes da
Consellería de Medio Rural, dedicadas ao persoal de loita contra o
lume- van a abordarse ou se abordaron, para a vindeira campaña
de 2.007?.
2.- ¿En qué situación está cada unha das instalacións ñas catro
provincias de Galicia?.
3.- ¿Cal é o custe das melloras efectuadas -no seu caso- e o
daquelas que está previsto levar a cabo?.
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4.- ¿Con cargo a qué partida orzamentaria se van a levar a cabo
as melloras previstas?.
5.- ¿Considera a Consellería de Medio Rural que -logo dos
arranxos aos que houber lugar- está o operativo disposto para
abordar con garantías a campaña contra incendios?.

Santiago de Compostela, 2 de Abril de 2.007

Asinado dixitalmente por:
Roberto Castro García na data 02/04/2007 14:11:06
María Amparo González Méndez na data 02/04/2007 14:11:11
Antonio Rodríguez Miranda na data 02/04/2007 14:11:20
José Manuel Baltar Blanco na data 02/04/2007 14:12:49
Carmen Janet Salgado Núñez na data 02/04/2007 14:13:04
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Móndelo e María Xosé Vega Buxán, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, apresentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita, relativa aos residuos que apareceron
almacenados nunha nave industrial no polígono de Mourelle, no concello de
Sarria.

A principios do mes de Marzo deste ano descubriuse que nunha nave industrial
do polígono de Mourelle, estaban almacenadas unha grande cantidade de
residuos. A denuncia foi formulada polos propietarios da nave industrial, que
segundo as súas declaracións, a tiñan alugada a unha empresa con domicilio
social no Bierzo. Os residuos descubriunos o propietario da nave, xa que os
bloques de formigón da parte traseira do almacén cederon e caeron varios fardos
de lixo sobre unha finca próxima. Segundo a información recollida en prensa os
propietarios da nave non tiñan constancia de cales eran os usos que se lie
estaban a dar a estes residuos.

O caso foi posto en mans do fiscal de Medio Ambiente e do Seprona, que están
investigando para determinar a orixe do lixo e esclarecer as responsabilidades
que se poden determinar. Este caso é un máis dos numerosos problemas que hai
con vertedoiros incontrolados, que de maneira intermitente aparecen no noso
territorio, mais que parece difícil acabar con eles.
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O Grupo Parlamentar do BNG considera que é importante determinar á orixe do
lixo, así como depurar reponsabilidades e imponer as sancións que sexan
necesarias, pois estamos ante un delito ambiental e que mesmo, podía ter
repercutido de cara a saúde pública, en función do tipo de residuos depositados.

A Consellaría de Medio Ambiente, estabeleceu das primeiras análises que non
se trataba de residuos perigosos, sospeitando que a súa orixe podía estar en
Alemana ou Suiza.

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

1. Que cantidade de residuos se atopan depositados nesta nave do concello de
Sarria?
2. Que análises levou adiante a Consellaría de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostíbel de ditos residuos? Que parámetros se analizaron?
Que resultados se desprenden das mesmas? Existe algún perigo de toxicidade
que poda afectar á saúde pública?
3. Que medidas se van estabelecer durante o seu traslado para evitar molestias
aos vecinos e vecinas deste concello?
4. En que punto se atopan as investigacións para determinar os responsábeis
desta actuación? en caso de ter resultados, cales son as súas conclusións?
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5. En que situación se atopa o tratamento destes residuos? Existe algunha
empresa xestora de residuos que se vaia facer cargo ou serán enviados a
Sogama? Que tipo de tratamento se lies vai a dar?
6. Cal é o custe do tratamento destes residuos? Quen se vai facer cargo dos
mesmos?
7. Hai antecendentes sobre feitos similares no territorio galego? Cales?
Conseguiuse determinar a orixe dos mesmos?
8. Pensa a Consellaría de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel que
existen redes de tráfico de residuos que teñen como destino Galiza?

Santiago de Compostela, 3 de Abril de 2007.

Asdo.: Ana Belén Pontón Móndelo

Asdo.: María Xosé Vega Buxán

Deputada do G.P. do BNG

Deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Belén Pontón Móndelo na data 03/04/2007 13:44:39

María Xosé Vega Buxán na data 03/04/2007 13:44:46
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Móndelo e Bieito Lobería Domínguez, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do
disposto no Regulamento da Cámara, apresentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta escrita, relativa á ampliación do Porto de Cabo de Cruz e á consunción
dun porto deportivo.

A loita pola ampliación do porto de Cabo de Cruz comeza, para o sector
pesqueiro, marisqueiro e bateeiro desta localidade, xusto cando se rematan as
obras de construción deste porto, cando esta era aínda unha competencia estatal.
O porto conta cun dique na dirección Leste-Oeste na procura de abrigo para os
ventos do Sur, pero as embarcacións fican expostas ao ventos do Norte e do
Noroeste. Isto provoca que con moita frecuencia as embarcacións e as súas
tripulacións, teñan verdadeiros problemas e sufran graves danos.

As actuáis instalacións portuarias son a todas luces insuficientes para albergar en
condicións de seguranza e operatividade a importante frota que opera dende
Cabo da Cruz. Mesmo se fan difíceis as manobras de atraque e desatraque,
sobretodo nos buques mexilloeiros, que se encontran abarloados por falta de
espazos de atraque.

Existe tamén a reclamación, desde o ano 93, de construción dun porto deportivo.
No citado ano o Clube Náutico de Boiro inicia a tramitación dos permisos
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necesarios para a instalación duns pantaláns na mesma zona de costa onde hoxe
se localiza o proxecto deportivo de Cabo da Cruz.

Estas dúas reclamacións, unen as súas singraduras en marzo de 1996 cando a
Confraría de Cabo de Cruz pide a creación dun porto deportivo. A Xunta de
Galiza, gobernada polo PP a aquela altura, comprométese a iniciar, "nese
mesmo ano", os trámites necesarios para levar adiante o proxecto. Neste once
anos o pobo de Cabo de Cruz, leva loitando e reclamando a materialización de
ambos proxectos, empezando o que poderiamos considerar unha auténtica
peregrinaxe das asociacións deste lugar á Santiago de Compostela, cunha media
de 2 ou 3 visitas anuais á sede de Portos de Galiza.

O Concello de Boiro asume estas reclamacións e presenta tres désenos para o
porto deportivo, aparecendo por primeira vez un emprazamento distinto á
manexada pola Confraría e o Club Náutico. En 1999, o Director Xeral de Portos
de Galiza, visita Cabo de Cruz e só trae titulares de prensa "A Xunta apoia a
construción dun porto deportivo en Cabo de Cruz".

A loita polo porto recibe un pulo importante cando todas as asociacións e
entidades de Cabo de Cruz, coordinadas pola Asociación de Vecinos "A Unión",
elaboran un anteproxecto para o remate da dársena portuaria e a construción dun
porto deportivo. Fanse cinco propostas distintas do que debe ser a ampliación, e
finalmente, a número 5 recibe o apoio unánime de todas as asociacións,
remitindo este anteproxecto ás autoridades.
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Até aquí, un breve resumo da loita polo porto deportivo e ampliación do
pesqueiro que teñen ás súas costas os vecinos e vecinas de Cabo de Cruz, que
sempre contaron co apoio e colaboración do Bloque Nacionalista Galego
(BNG).

Para o que sigue, poden dar fe os seguintes titulares dos xornais, dando conta
das entrevistas eos responsábeis de Portos de Galiza:
"Portos recorrerá á iniciativa privada para financiar o porto deportivo de Cabo
de Cruz ".

"Cabo de Cruz terá no 2007 un porto deportivo con 400 prazas" (Carlos
Negreira, Presidente de Portos de Galiza).

"Feijoo inicia os pasos para que o Castro teña Superporto "

"A Xunta executará o proxecto do anterior Gobernó; a explotación e
financiación será a cargo da empresa privada. " Outubro 2005.
"O porto deportivo Crúcense sairá a licitación este ano con 400 amarres " Mato
2006.

"O porto deportivo de Cabo de Cruz logra a visto bo de costas. A Xunta manten
o propósito de sacar a concurso o proxecto antes de que remate o ano " Agosto de
2006.
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Nunha Declaración Institucional aprobada no pleno do Concello de Boiro
celebrado o pasado 8 de Marzo de 2007, sinálase que ñas últimas xuntanzas que
se teñen mantido eos responsábeis do ente público de Portos de Galiza,
informouse ao alcalde de Boiro?, que o expediente está pendente de que a
Dirección General de Costas (Ministerio de Medio Ambiente) transfira ao Ente
Público Portos de Galiza a titularidade do tramo de costa afectado polo novo
porto, e que a Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos decida a reubicación
das bateas afectadas por este proxecto.
Desde o BNG consideramos que é necesario axilizar os trámites pendentes a fin
de que a ampliación do porto de Cabo de Cruz e a construción do novo porto, se
fagan no menor tempo posíbel, pois á vista está que os gobernos anteriores do
PP non tiveron a vontade ou capacidade para facelo, e que é necesario que desde
a Xunta de Galiza non se demoren máis estas actuacións.

Polo dito formúlanse as seguintes preguntas para a súa reposta escrita:
Que actuacións se teñen desenvolvido para reclamar á Demarcación General de
Costas do Estado que transfira o tramo de costa preciso para a ampliación do
porto de Cabo de Cruz?
Cal é o orzamento previsto para executar as obras de ampliación do porto desta
localidade? Que previsión se recolle nos orzamentos de 2007? Cales son as
consignacións orzamentarias que se prevén en próximos exercicios?

Cando se prevé que estean rematadas as obras de ampliación do Porto?
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Ten previsto Portes de Galiza recorrer a financiamento privado para executar as
obras do porto deportivo de Cabo de Cruz? En caso negativo, prevense
aportacións de fundos europeos?

Conta o proxecto con todas as obras necesarias para a posta en marcha do porto
deportivo, é dicir, explanadas, accesos ao porto e vías de comunicación entre os
diques do Sur e o futuro dique do Norte onde se emprazará o Porto deportivo?

Santiago de Compostela, 3 de Abril de 2007.

Asdo.: Ana Belén Pontón Móndelo

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Deputada do G.P. do BNG

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Ana Belén Pontón Móndelo na data 03/04/2007 13:49:43

Bieito Lobeira Domínguez na data 03/04/2007 13:49:50
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17711, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. José Manuel
Balseiro Orol, sobre "os datos referentes á viaxe realizada por funcionarios
do Servizo de Gardacostas con cargo ao erario público e con destino ao
continente africano e as previsións ao respecto para o ano 2007",
(publicada no BOPG núm.: 307, do 10 de marzo de 2007), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Pesca
e Asuntos Marítimos, que ten o seguinte contido:
"A viaxe á que fai referencia a pregunta realizouse o pasado día 11 de
novembro no marco do proxecto de cooperación 'Accións de formación,
diagnóstico e dotación de equipamento en vixilancia e inspección pesqueira'.
Este proxecto está participado pola Xunta de Galicia e a Axencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) e encádrase dentro do programa 'NAUTA'
que coordina o desenvolvemento sostible do sector pesqueiro na África
Subsahariana.
Neste proxecto en concreto están involucrados, como países receptores da
cooperación, Sao Tomé e Príncipe, Guinea Bissau e Cabo Verde.
Os obxetivos do proxecto son:
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- Ofrecer apoio ao desenvolvemento do sector marítimo pesqueiro de estes
países mediante o reforzó das institucións pesqueiras responsables de servizos
e sistemas de vixilancia e inspección pesqueira.
- Favorecer a conservación e manipulación dos recursos pesqueiros, mediante
a aplicación de accións de inspección e vixilancia pesqueira en cada un dos
países.
Esta viaxe a Sao Tomé e Príncipe tivo como finalidade facer unha diagnose por
parte dos técnicos da Consellería de Pesca e AA.MM en canto ás necesidades
formativas e de dotación de equipamento en materia de vixilancia e inspección
para o que foi preciso dende manter reunións con mandos e técnicos do país,
como visitas a instalacións e centros pesqueiros da zona.
O custo dése viaxe foi integramente financiado pola AECI.
Os técnicos seleccionados aos que se fai referencia na pregunta oforon
precisamente

pola

súa profesionalidade,

a súa traxectoria

e o seu

coñecemento na materia obxeto do proxecto, un deles delegado territorial da
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos co gobernó do PP.
Así tense previsto que máis adiante se visiten Cabo Verde e Guinea Bissau coa
mesma finalidade de determinación de necesidades".
Como anexo achégase o informe, diagnóstico e liñas de acción Santo Tomé e
Príncipe",
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ANEXO
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Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 9 de abril de 2007
O director xeral de Relacións Parlamentarias

L
>SJJuillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En el marco del proyecto "Acciones de formación, diagnóstico y dotación de
equipamiento en vigilancia e inspección pesquera" se ha llevado a cabo una
misión de identificación y acciones previas formativas en relación a la protección
de recursos en Santo Tomé y Príncipe.
El objetivo de la misión era obtener un conocimiento específico de la situación
actual de la protección de recursos de la pesca en Santo Tomé y Príncipe. Para
ello se pretendía:
•

Identificar acciones de apoyo para el desarrollo de la vigilancia e
inspección pesquera

•

Identificar las necesidades de formación

•

Identificar equipamiento necesario para llevar a cabo acciones de
inspección y vigilancia pesquera

•

Comenzar un proceso de apoyo formativo.

A continuación se resume el desarrollo de cada una de las actividades' y las
conclusiones más relevantes obtenidas.

1

Ver agenda en Anexo 1
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La formación tuvo lugar el día 14 de noviembre de 20062. El objetivo fundamental
de la formación era establecer las bases de la necesidad de la protección de los
recursos pesqueros y de su gestión. Asimismo se analizaría el nivel de
conocimiento actual de los técnicos pesqueros con el fin de poder diseñar una
formación posterior "a la carta".
Metodológicamente se trató de que la formación no fuese una mera transmisión
teórica de conocimientos, si no que se fomentó el debate e intercambio de
experiencias.
Con el fin de apoyar la formación se facilitó a los participantes una
documentación de apoyo sobre los objetivos y contenido de protección de
recursos y la legislación que la ampara.
En la formación participaron cuatro técnicos del Ministerio das Pescas y un
técnico de Capitanía do Porto. Tres de los técnicos participantes, pertenecientes
a la DG das Pescas asistirán a una formación más específica en España, en una
segunda fase de este Proyecto. Estas personas son:
1- José Dias de Sousa Lopes
2- Ernestino Menezes
3- Alberto Francisco
Durante el intercambio de experiencias salió a la luz como una de las principales
causas de la baja protección de recursos la escasez de recursos económicos y
de personal.
El equipo de trabajo obtuvo información suficiente para poder planificar la
segunda parte de la formación, así como datos a tener en cuenta para la
definición de necesidades de equipamiento.
i.o D Í ' O ' Í K . •.*!-?>&> d € ">•«*•:: íífsos e*"r S a n t o Tomé- y P n r í c i p e

A partir de las entrevistas y visitas realizadas se extraen los siguientes aspectos
más relevantes, que a modo de resumen, definen la situación actual de la
protección de recursos pesqueros.
Los actores fundamentales, desde el punto de vista institucional que actúan en
la protección de recursos son la DG das Pescas y Capitanía Marítima.
La DG das Pescas si bien es responsable de la actividad pesquera y protección
de recursos no tiene ningún poder sancionador ni de control. Muestra un gran
interés por recibir apoyo en la organización de sistemas que apoyen la
protección de recursos pesqueros. Esta preocupación desde el Gobierno viene
Ver documentación base para la formación entregada. Anexo '.
•-'NN.
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de años atrás, si bien en estos momentos, se asienta, desde un reciente cambio
de Gobierno.
La DG das Pescas está trabajando en la redacción de un nuevo organigrama en
el que se espera se apoye en mayor medida las acciones relacionadas o con la
protección de recursos. El reciente cambio de Gobierno apoya dentro de sus
políticas que se trabaje en este ámbito.
Si bien existe una Ley de Pesca publicada todavía no hay un Reglamento en
vigor. Este Reglamento ya desarrollado se encuentra en consulta y se espera que
sea definitivamente aprobado próximamente. En ambos casos se recoge la
Inspección y Vigilancia Pesquera. El problema surge en la puesta en marcha de
las actuaciones recogidas en el Reglamento; problema
derivado
fundamentalmente de la falta de medios.
La DG das Pescas no tiene competencia en otorgar licencias de pesca
industriales y artesanales. Ello corresponde a la Capitanía Marítima quien
además de emitir las licencias es responsable de recibir los datos y gestionar las
comunicaciones con los buques industriales. La información sin tratar se envía a
la DG das Pescas para su control y análisis.
Para que un pescador - marinero y patrón - pueda ejercer la actividad artesanal
es preciso que cuente con un carnet que le habilite como pescador artesanal.
Capitanía Marítima es la responsable de la expedición de estas licencias de
pesca y no se requiere nada más que el solicitante pague unas tasas anuales.
Con estas tasas Capitanía Marítima financia entre otras cosas a un técnico en
cada uno de los puertos artesanales más relevantes que se encarga
fundamentalmente de controlar que todo el que pesca esté habilitado para ello.
Si bien es positivo que ya se haya implantado la carnetización no se avanzado
en la rentabilidad de la misma; es decir, la carnetización es un proceso
fundamental para la obtención de datos sobre la pesca, tales como,
organización de la pesca, regulación y control, censo de pescadores,
declaración de ingresos, clasificación de volúmenes de pesca permitidos, etc.
Por su parte la DG das Pescas cuenta únicamente con cuatro técnicos que
recorren las playas para tomar datos sobre capturas. Estos datos son
posteriormente procesados, pero sin capacidad de tomar decisiones sobre los
resultados obtenidos.
Tanto Capitanía como la DG das Pescas reconocen no utilizar para nada la
información recogida a través de la emisión de los carnets.
Si bien la DG das Pescas y Capitanía Marítima deberían trabajar de forma
coordinada, se identifica una falta de entendimiento, el cual se deja patente en
las entrevistas realizadas. La falta de entendimiento se basa en:
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o Si bien cada uno de ellos tiene un papel definido, y así se refleja en la Ley de
Pesca y futuro Reglamento, en las labores de inspección y vigilancia
pesquera, no parece que exista una falta de aceptación o reconocimiento
del papel que se le asigna a cada uno de los agentes.
o No se identifica la existencia de un flujo de información real entre ellos, lo cual
se debe a la falta de procedimientos y canales efectivos de comunicación
establecidos.
o Desde la Capitanía se relaciona la falta de actuación por la inexistencia total
de labores de inspección y vigilancia debido a:
• Falta de medios
• Falta de formación
• Falta de reglamento, régimen sancionador.
£«ado tíír ios recursos Desqueros y su protección
Tanto la DG das Pescas como Capitanía Marítima muestran su preocupación por
la pesca ilegal en sus aguas. Actualmente de forma legal sólo pesca en aguas ST
la flota comunitaria. Son conscientes de que también faenan buques de Taiwan
y Japón, y que hay buques con licencia en Gabón que podrían entrar
arrastrando en aguas de ST. Además aseguran que hay buques que entran en
las 12 millas, si bien no pueden disuadirlos.
Señalan que los buques pesqueros utilizan la debilidad de Sao Tomé para realizar
actividades de pesca ¡legal (exceso de capturas, faena sin licencia, inclusión en
las 12 millas, etc.): falta de medios para la inspección y vigilancia pesquera.
Todo ello, junto con un esfuerzo y concentración de pesca artesanal,
probablemente excesivo, conlleva a una reducción probable de biomasa en las
costas de Santo Tomé y Príncipe, que acaba afectando al pescador artesanal,
altamente dependiente de esta actividad económica. Si bien la DG das Pescas
no cuenta con datos específicos de biomasa, sí se constata, gracias a los
muéstreos realizados por los cuatro técnicos, que el nivel de capturas de la
pesca artesanal está en descenso desde los últimos años.
Sin embargo como hecho significativo y definitivo de este descenso de recursos
cercanos a la costa se señala que los pescadores se alejan cada vez más para
pescar, puesto que no hay recursos suficientes en cuanto a volumen y tamaño
para asegurar los ingresos de subsistencia. Este hecho fue constatado por el
equipo de trabajo tanto a través de diferentes entrevistas con pescadores,
asociaciones y otros agentes, como por el bajo volumen y talla de capturas
presenciadas en la pesca de cerco desde la playa.
Los últimos estudios actualizados de los que se disponen en santo Tomé y Príncipe
se refieren a pesca industrial, y datan de 1986, realizados por franceses y
soviéticos. Actualmente la FAO está llevando a cabo un estudio a 5 años en el
Golfo de Guinea. Realiza 3 campañas anuales y se prevé finalizar en 2007.
Las labores de protección de recursos que se llevan a cabo se restringen a:
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o

Recogida de datos puntuales en puntos de desembarco artesanal por
parte de los técnicos de la DG das pescas. Estos datos se procesan si bien
no exsite una estructura de análisis y toma de decisiones posterior.
o Expedición de licencias de pesca industrial y carnets de pesca artesanal.
Si bien, en cuanto a la pesca artesanal no existen restricciones para su
emisión, únicamente el pago de tasas.
o Apoyo a la sensibilización para la protección de recursos a través de las
asociaciones de pesca artesanal existentes, mediante la indicación de las
tallas mínimas y la importancia del "descanso" de los recursos. Estas
labores, aparentemente, tienen escasa repercusión por la alta
dependencia económica de la actividad en las comunidades pesqueras.
El desarrollo de todas estas labores se encuentra amparado por la existencia
de una Ley de Pesca y próximamente de un Reglamento. Si bien, se constata,
que su aplicación se dificulta por la falta de medios:
o Escasez de recursos para financiar gasolina: vehículos, lancha,
o Escasez de recursos económicos para la contratación de personal que
apoye en la coordinación de los técnicos disponibles. Si bien los
técnicos que trabajan en las playas podrían ser suficientes necesitan
apoyo para su coordinación.
o Inexistencia de herramientas básicas para realizar labores de.
inspección (medidores, básculas).
A modo de ejemplo, respecto al Acuerdo pesquero entre Santo Tomé y la UE, la,
DG das Pescas y Capitanía Marítima coinciden y hacen hincapié en que no se
pueden cumplir ciertas condiciones recogidas en el mismo debido a:
o No pueden asistir al trasbordo de pesca entre buques (observador,
inspector, etc.) puesto que no tienen medios para hacerlo, en
concreto una lancha disponible y gasolina.
o No embarcan los marineros de santo tomenses previstos, puesto
que además de no disponer de la formación adecuada ¡os
armadores industriales no ofrecen ningún tipo de facilidad.
o No tienen ningún tipo de control sobre las capturas que realizan los
barcos industriales, puesto que no tienen medios, en concreto se
hace referencia un VMS.

Por último, la pesca ¡legal en el sector artesanal es ampliamente reconocida.
Entre las actividades de ilegalidad más graves destaca la utilización de.
explosivos y el buceo. Los explosivos, aparentemente, los venden los militares a
los pescadores. La prohibición de explosivos se recoge en la ley e incluso se
indica ya la sanción. Una vez más su control es deficiente.
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A partir de las entrevistas realizadas y de las visitas a las playas y puntos de
pesca artesanal más relevantes se identifican las siguientes características
definitorias de la actividad económica:
o

La pesca artesanal como actividad económica se desarrolla tanto en
santo Tomé como en Príncipe. Si bien es relevante en ambas áreas
geográficas, es en Príncipe donde se recoge su mayor importancia
relativa respecto a otras actividades.
o Las comunidades de pecadoras son altamente dependientes de la
pesca, siendo ésta casi la única actividad que se realiza. La agricultura y
ganadería se desarrolla en las poblaciones del interior de las islas.
o La pesca artesanal es fundamentalmente una actividad de subsistencia.
Se aplica únicamente para llevar dinero a las familias. Cuando se acaba
vuelven a pescar. No existe un sentido de continuidad de trabajo en la
pesca ni de generación de ahorro. Se trabaja sólo cuando se necesita
dinero. De cada jornada de pesca el pescador obtiene lo justo para
sobrevivir, por ello ejerce la actividad casi diariamente.
o Las últimas estadísticas pesqueras realizadas por la DG das Pescas, 2003,
recogen la existencia de 3046 pescadores en Santo Tomé y en Príncipe y
1631 embarcaciones, de las cuales su mayoría, cerca del 80%, son a remo.
A partir de los datos facilitados por la DG das Pescas se calcula una
media de 1,25 pescadores por canoa, si bien existen diferencias por
comunidades, tal y como se constata en el cuadro a continuación.

Distritos
Agua
grande
Lobata
Canta Galo
Caue
Me Zochi
Pagué
Lemba
Total

N
Pescadores

Canoa remo

452
180
158
254
194
202
606
2.046

149
151
109
175
130
114
446
1.274

Canoa
motor
81
11
25
86
25
42
87
357

Total
canoas

Pescador/
canoa

230
162
134
261
155
156
533
1.631

3,03
1,19
1,45
1,45
1,49
1,77
1,36
1,25

' % motor

% rerr

35%
7%
19%
33%
16%
27%
16%
22%

o

Asimismo, a partir de los datos anteriores se constata el hecho de que la
mayor parte de la pesca artesanal se agrupa en Príncipe
?? .
o Las modalidades de pesca más aplicadas son palangre y cerco. Las artes
de pesca más utilizadas son: linea, palangre, Curico, enmalle y cerco.
o Los botes son de madera principalmente, si bien hay alguno de fibra de
vidrio. Los primeros se fabrican en ST, generalmente en las propias
comunidades - que cuentan con un maestro, en algunos casos, a través
de GIEPPA; y los segundos fueron donados por distintas cooperaciones y
agentes.
o Las redes y aparejos son reparados en las propias comunidades si bien se
compran a las asociaciones de pescadores, en concreto a GIEPPA. Es
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esta asociación la que principalmente se encarga de acopiar aparejos
de pesca y los distribuye entre los pescadores, previo pago.
El pescador artesanal no tiene formación específica sobre navegación,
métodos de pesca, o seguridad y salvamento marítimo. Ello conlleva a la
falta de entendimiento de la necesidad de estipular vedas, reparto de
jornadas de pesca, métodos de pesca menos agresivos, y sobre todo a la
desaparición de pescadores mientras faenan por naufragio o pérdida en
el mar.
Las especies de pesca artesanal de mayor importancia económica son el
cherne y vermelho fundo (demersales) y el peixe voador y peixe ándale y
peixe fumo (pelágicas). Si bien existen datos de capturas recogidos por la
DG das pescas no se asegura su fiabilidad.
Se estima una producción anual artesanal y semi - industrial de
aproximadamente 4000 toneladas de pescado, de las cuales el 98%
corresponden a la pesca artesanal. Se recoge la impresión de un
descenso de capturas continuado en los últimos años. Se define como
"impresión" ya que no hay datos científicos fiables que lo constaten, si no
que experimentalmente tanto los pescadores como la administración
pesquera lo aseguran. Los datos existentes proceden de datos recogidos
por la administración pesquera sin que ellos mismos aseguran un sistema
fiable y homogéneo de recogida de datos y de su correcto
procesamiento. Si bien entre 2000 y 2005 el volumen medio de capturas
fue de aproximadamente 3800 toneladas, con picos de incrementos y
descensos discontinuos.
El descenso de capturas no repercute únicamente en la disminución de
ingresos si no que además tiene otro tipo de consecuencias: los
pescadores se someten a jornadas cada vez más duras tanto en lo que se
refiere a su mayor duración (por su lejanía de la costa) como en cuanto a
la escasez seguridad marítima. Las fuertes nieblas provocan la
desaparición de pescadores que se desorientan en el mar y que por falta
de medios y formación son capaces de sobrevivir ni de dar la voz de
alarma en situación de peligro, ni desde tierra se les puede ayudar.
La pesca artesanal se restringe a las 12 millas. Lo principales puntos de
desembarque son:
o Norte: santa Catarina e As Neves
o Centro: Praia Cruz e Sao Joao
o Sur: Angulares e Porto Alegre
Se identifica una deficiente manipulación del pescado. No se manipula el
pescado a bordo y además no se conserva de forma adecuada - no
siempre se eviscera a bordo. Cuando llega a la playa además se arroja a
la arena, se expone al sol, moscas, etc. Para mantenerlo más fresco de
vez en cuando las mujeres les echan agua salada por encima. En los
casos en los que positivamente a bordo se limpia el pescado, éste se
estropea cuando al llegar a la playa se tira a la arena, se le golpea, se
transporta de forma deficiente, se expone a temperaturas elevadas, etc.,
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La primera venta se realiza en la playa durante la descarga de pescado.
Los pescadores venden el pescado a las palayes (mujeres), quienes se
encargan de su posterior comercialización: en la playa colocan el
pescado en recipientes o directamente sobre lonas colocadas encima de
la arena, cuya limpieza es mejorable. El pescado expuesto al sol y moscas
se vende inmediatamente. El precio es aleatorio y se fija en función de la
oferta y de la demanda, así como del número de horas pasadas desde
que se realizó la descarga.
Las palayes de la playa venden el pescado fresco y sin transformar a
ambulantes, consumidores u otras palayes que posteriormente lo venden
en mercados, etc. Fuera de la playa el pescado se expone en el suelo de
la calle o en los mercados - donde la higiene es muy escasa, y a donde el
pescado ya no llega en condiciones óptimas.
Las palayes son de dos tipos:
o Independientes
o Trabajadoras de sus maridos
La comercialización se realiza fundamentalmente en las zonas pesqueras.
Si bien existen acciones y proyectos concretos que han y que están
intentando apoyar la comercialización de pescado en el interior. La falta
de proteínas en el interior de las islas ha llevado al Gobierno a apoyar este
tipo de iniciativas, que hasta el momento no parecen haber tenido
demasiado éxito sobre todo debido a su sostenibilidad en el tiempo, una
vez más por la falta de medios de los comercializadores.
La flota artesanal no tiene capacidad para transformar. Únicamente en
ciertos casos el pescado se seca o se sala. Para ello se utilizan los
secadores que ha introducido MAREPA con el apoyo de GIEPPA. Si bien la
forma más habitual de encontrar el pescado es en fresco.
No existen instalaciones de conservación de pescado adecuadas, sólo en
muy pocos casos se dispone de hielo. Se ha construido un centro de venta
de pescado en primera venta en Santo Tomé; las instalaciones cuentan
con cámaras de frío. Si bien se ha terminado no prevé su apertura puesto
que no existe certeza desde el Gobierno de que las instalaciones tengas
las medidas de seguridad - arquitectónicas - adecuadas.
Para poder pescar es preciso contar con 'una licencia específica. Ésta
deben tenerlas todos los tripulantes del bote (patrón y marineros). Este
carnet tiene que ser renovado anualmente con el pago de una tasa.
Desde el punto de vista de los pescadores, entrevistados, sus mayores
problemas, en cuanto a la sostenibilidad de la actividad se deben a:
o Escasez cada vez mayor de recursos pesqueros.
o El alto precio del combustible que les incrementa los costes y
reduce los ingresos: l€/l.
En cuanto a la escasez de recursos se vuelve a insistir en este informe que
no existen datos reales que lo demuestren, si no que se basa
fundamentalmente en hechos. Es preciso valorar el nivel de explotación
del recurso. No hay vedas, ni turnos de pesca, exceso de concentración
de esfuerzo pesquero en ciertas zonas....
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La precaria situación del pescador y su escasez de formación dificulta la
puesta en práctica de medidas específicas para la protección del
recurso: tallas mínimas, turnos de pesca, vedas para el control de la
concentración de esfuerzo pesquero, etc.
o Si bien todo ello está ya regulado, en borrador, su posible aplicación no es
del todo posible, no sólo por la situación socioeconómica del pescador, si
no por la escasez de medios y rganización de las instituciones
responsables.
El asociacionismo
El asociacionismo se ha comenzado a introducir pero la mayor parte de las
experiencias han fracasado - se asocia al individualismo de las personas, en
ocasiones debidas a su analfabetismo...
GIEPPA es la Federación que agrupa las asociaciones de ^pescadores y
mujeres.
ES

Lo pesca industrial y ssml - industria!
La pesca industrial

Actualmente no existe flota industrial nacional. Si bien hace unos años la
hubo ésta fue desapareciendo por una mala gestión de la empresa nacional,
envejecimiento de buques, etc. De todos modos, se reconoce la existencia
buques con pabellón de Santo Tomé y Príncipe.
La flota industrial (50 buques) que actúa en aguas de Santo Tomé y Príncipe
es extranjera fundamentalmente. La flota industrial es fundamentalmente
comunitaria, y faena amparada bajo el Acuerdo entre la UE y Santo Tomé y
Príncipe firmado en el año
Además se reconoce que también buques de Taiwán y Japón, auque
escasamente, faenan amparadas bajo la compra de licencia directamente
al Gobierno.
No se registran sociedades mixtas, si bien existe flota extranjera que bajo
sencillos trámites se ha hecho residente.
Las capturas realizadas por la flota industrial son comercializadas en países
africanos del Golfo de Guinea y en la Unión Europea. Los transbordos de las
capturas se realizan en la bahía y en ningún caso lo hacen e tierra. Si bien los
Santo tomenses pueden y deben asistir a los transbordos, no lo hacen, por
falta de recursos disponibles para llegar al buque.
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Por otro lado la flota industrial extranjera no se abitualla en Santo Tomé lo
hacen directamente en otros países del Golfo de Guinea, y son muy pocos
los casos en Iso que el cambio de tripulación se hace en el país.
Todo ello hace que la actividad industrial únicamente repercuta en Santo
Tomé a través de las contrapartidas financieras de las licencias y del Acuerdo
comunitario. Con el objetivo de facilitar a la flota industrial la utilización de los
recursos de las islas, y así generar benefeios económicos directos a la
población se apoyó un Proyecto piloto en As Neves.
Este proyecto3, financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional, con aproximadamente 1.500.000 Euros, tenía por objetivo crear
un puerto al que la flota industrial pudiese acudir para atracar, hacer
cambios de tripulaciones, avituallamiento, descargar, etc. Para ello el
proyecto preveía la rehabilitación de un antiguo^puerto situado en la
comunidad de As Neves y desarrollo de actividades de formación y
comercialización de pescado en el interior de las islas. Se pretendía rehabilitar
el edificio principal con oficinas y aulas de formación, rehabilitar / construir
frigoríficos, construir unos talleres para la manipulación y transformación del
pescado. Asimismo, se decidió la sustitución del antiguo muelle de madera
por uno de hormigón. Finalmente el proyecto únicamente, por razones no
facilitadas al equipo del proyecto, logró la rehabilitación del edificio central y
la construcción del muelle. Asimismo, se llegaron a ejecutar ciertas acciones
formativas y de comercialización de pescado artesanal, tal y como estaba
previsto. Para el funcionamiento del puerto artesanal se creó una sociedad
privada de la que formaba parte además de santo tomenses, una empresa
española, cuya misión era trabajar en la gestión del puerto y en el
compromiso de flota comunitaria (principalmente española) para la
utilización del puerto. Por diversas razones el objeto de esta empresa fracasó
y en la actualidad el Proyecto se encuentra en estado de total abandono: los
frigoríficos no se hicieron, los talleres tampoco, el edificio rehabilitado no se
utiliza y el muelle se está deteriorando rápidamente, probablemente por los
movimientos de las aguas y suelos.
Si bien la idea del proyecto era positiva, el estado actual del proyecto incide
negativamente en el siguiente sentido:
o Desmotivación de la población. Se preveía que el proyecto podría
apoyar al desarrollo socia y económico de I comunidad.
o Preocupación y malestar por parte de la contraparte de este
proyecto, quien insistió de forma continuada en la necesidad de
retomar lo comenzado.

La información recogida es meramente la transmitida por la contraparte, no se entra por parte del equipo
del proyecto a hacer ningún tipo de valoración más allá del mostrado por la observación y fotografías
adjuntas .
adjuntas.
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La pesca semi industrial

Se identifica un sector de pesca semi industrial. Se caracterizan por tener
barcos de pesca pequeños de 12 m con capacidad de pesca para siete ocho días. La conservación a bordo es eviscerado y con hielo en barras, en
termos. Cuando llega a muelle desembarcan y realizan la primera venta en
muelle a palayes, de donde ya se rompe la cadena de conservación,
mantenida a bordo.
El mercado es interno y la especie de mayor valor comercial es el cherne. Su
mayor preocupación se centra a la imposibilidad de exportar pescado a la
UE. Aseguran que cuando no tenían las restricciones sanitarias actuales4 la
exportación del pescado a mercados comunitarios les proporciona ingresos
abundantes. Esta "exportación" se llevaba a cabo en la bahía mediante la
venta de pescado a congeladores españojes - hacían el trasbordo sin llegar
a tierra.
En la actualidad su mercado se restringe al interior, y en raras ocasiones a
otros países del Golfo de Guinea.
Consideran de vital importancia para mantener la economía poder acceder
a otros mercados. Al respecto, la flota semi industrial demanda al Gobierno la
necesidad de potenciar la creación de un laboratorio de referencia. La DG
das Pescas se une a esta demanda e indica que se está pensando en hacer
un único centro nacional de referencia para el control de calidad de los
productos alimenticios, en el que se aunan esfuerzos con otros Ministerios y
actividades económicas. También mencionan que se ha comentado la
posibilidad de crear a nivel regional - África - un laboratorio único.
La incidencia negativa que aseguran que ha tenido esta restricción a la
comercialización en el mercado comunitario se ve incrementada por la
reducción de capturas que han tenido en los últimos años, así como la
acentuación de la estacionalidad de determinadas especies, cuando no lo
había antes. En este sentido, reclaman al Gobierno estudios biológicos
precisos.
En cuanto a la operatividad de su actividad se señalan los siguientes
aspectos:
o Las averías se reparan en dos talleres que hay en S Tome si bien las
condiciones no son óptimas y no hay recambio de piezas (tiempo de
espera apróx de 1 - 2 meses).
o Inexistencia de medios para la conservación del pescado en tierra
que favorezca la conservación del producto y lugar de venta. Esperan
la apertura del mercado de venta de pescado, que está fase de
finalización, el cual dispone de cámaras de frío.

Ver anexo: restriccione sanitarias de la UE para Santo Tomé y Príncipe
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Para la compra de aparejo no existe empresas especializadas, por lo
que tienen que comprarlo en distintos sitios - caro y precios variables.
o El cebo se lo compran (lulas) a la flota congeladora española.
o Alto precio del combustible que repercute en la rentabilidad de la
actividad.
o Todos los buques disponen de equipos de onda media, si bien ello o
sirve de mucho, puesto que no funciona adecuadamente el receptor
en tierra. Mientras no haya uno en tierra, se llaman entre sí los barcos y
se ayudan entre ellos.
Por otro lado, todas las empresas consultadas hacen referencia al proyecto
de As Neves como de gran importancia para ellas. En el caso de que se
pusiera definitivamente en marcha, aseguran que solucionaría algunos de sus
problemas: descargarían las capturas, las podrían conservar, y contarían con
taller de reparaciones. Ante la distancia existente entre As Neves y la capital
coinciden en que no es ningún problema, asumirían el transporte necesario (2
horas de camino por carretera, adecuadamente asfaltada).
Necesíacdes de equipamiento
A partir del análisis realizado del estado de medios disponibles para realizar una
labor de protección de recursos, y en concreto de vigilancia e inspección
pesquera, adecuada, se identifican aquellos equipos de mayor relevancia y
urgencia.

Lineas de acción.
Una de las debilidades fundamentales del sector pesquero de Sao Tomé es la
inexistencia de una política de gestión de recursos activa y eficiente. Si bien se
identifica de forma clara la conciencia de protección de recursos y la puesta en
marcha de diversas iniciativas, ninguna de ellas responde a una estrategia
integral.
En contrapartida, como respuesta a esta conciencia, y de forma muy positiva,
Sao Tomé ya ha tomado dos pasos fundamentales de gran importancia como es
la publicación de una Ley de Pesca y el desarrollo, todavía no publicado, de un
Reglamento.
La Ley de Pesca recoge la importancia fundamental de la gestión del recurso y
establece mecanismos para llevarlo a cabo. Estos mecanismos se basan
fundamentalmente en una inspección y vigilancia pesquera. El Reglamento, en
desarrollo, muestra también un enfoque positivo. Si bien el problema surge en la
¡mplementación de esta Ley y Reglamento, es en este aspecto donde se
detecta la mayor debilidad.
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El Gobierno cuenta con tres apoyos fundamentales: la federación de
pescadores y palayes (GIEPPA) y la ONG Nacional para el apoyo a la pesca
artesanal (MArepa).
Es preciso partir del trabajo desarrollado por ambas organizaciones y apoyarse
en ellas para la implementación de medidas destinadas a reforzar el sector de
pesca artesanal y comercialización. Son ellos los que deben acercarse y
fortalecer a las comunidades pesqueras. Asimismo la Ley ya refleja la creación
de un Cuerpo especial para la vigilancia e inspección pesquera.
A partir de las debilidades y amenazas identificadas se propone el desarrollo de
tres líneas de acción fundamentales para fortalecer en una primera fase el
sector. Se trata de no ser ambicioso en los objetivos a alcanzar y en las acciones
a llevar a cabo.
,
t¡
> Refuerzo institucional
'
- coordinación entre instituciones: apoyar a desarrollar e
implementar normativa o reglamentos de trabajo, protocolos, entre
Capitanía y Pesca
> Ordenamiento pesquero
- Evaluación de recursos pesqueros
- Definición y regulación del esfuerzo pesquero
- Análisis de rentabilidad de los métodos y artes de pesca
> Vigilancia e inspección pesquera
- Puesta en marcha del cuerpo creado en la Ley- apoyo a la
coordinación.
- Formación técnicos:
• Recogida y análisis de datos
• Inspección: artesanal e industrial
• Observadores de altura para embarque en atunero
- > Desarrollo de la pesca artesanal (para la conservación y valorización
económica del recurso)
- Creación red de extensionistas (teniendo en cuenta a los técnicos
pesqueros de la DG das Pescas)- 2 por comunidad
• Apoyo al asociacionismo de mujeres (identificar fórmulas de
refuerzo ya que ahora no funcionan). Con las mujeres se
trabaja en la conservación y transformación.
• Apoyo a la conservación del producto a bordo (con el
pescador)
- Seguridad y salvamento
- Sensibilización a comunidades sobre protección de recursos
- Apoyo y refuerzo del asociacionismo.
- Todo ello debe hacerse a través de Gieppa y de Marepa.-
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En este sentido, el apoyo a la pesca artesanal podría empezarse a trabajar
de forma piloto en una de las comunidades. Teniendo en cuenta que todas
las comunidades coinciden en las mismas debilidades básicas y estructura
socioeconómica, se propone empezar a trabajar de forma abarcable en una
de las comunidades fuertemente, de modo que, paulatinamente, se
apliquen las mejores prácticas a las restantes comunidades.
La elección de la comunidad piloto se basaría fundamentalmente en criterios de
importancia en volumen, de dependencia de la actividad pesquera, de
existencia de pescadores, de experiencias pasadas en la comunidad, y de la
disponibilidad de infraestructuras favorables.
A priori se propondría empezar a trabajar en las comunidades de As Neves y
Santa Catalina, comunidades contiguas, que cumplen los criterios anteriores. Se
trata de una de las comunidades de mayor importancia y su nivel de
dependencia económica de la pesca es absoluta. Cuentan con una asociación
de pescadores y de palayes (aunque esta última no funciona demasiado bien)
con la que se podría trabajar directamente (en otras comunidades las
asociaciones se han disuelto). Asimismo, Marepa trabaja en la comunidad y los
técnicos de la DG Pescas han llevado a cabo proyectos específicos en la
Comunidad.
Se trabajaría de forma piloto para desarrollar cada una de las acciones
propuestas de refuerzo y apoyo al pescador, comercialización y transformación,
conservación, asociacionismo, seguridad y salvamento, trabajo de los
extensionistas, etc.
Las acciones previstas se ejecutarían en colaboración con el equipo de
extensionistas de la DG das Pescas que disfrutarían de una formación teórica
previa y que aplicarían de forma práctica y tutelada a lo largo del proyecto. Un
equipo de extensionistas bien formado asegura el apoyo al desarrollo del sector
artesanal, siendo ellos mismos los responsables de impulsar el desarrollo de otras
comunidades.
A priori, la existencia del complejo de As Neves no debe pasar inadvertida. Su
conveniencia favorece que el apoyo específico a la pesca artesanal pudiese
comenzar de forma experimental en As Neves y santa Catalina:
o

Las aulas de formación del complejo de As Neves se utilizarían para
desarrollar actividades formativas.
o Se podría invertir en una pequeña instalación de hielo, que inicialmente
sirva de suministro a As Neves.
o Asimismo las aulas de formación podrían complementarse con un
pequeño taller de transformación de producto.
Asimismo y paralelamente en As Neves podría reimpulsarse la ¡dea inicial de
poner a disposición de la flota industrial de un muelle de atraque e instalaciones
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para la conservación y manipulación del producto, reparación, y cambio de
tripulaciones. Si bien, es recomendable, como fase previa, identificar la
necesidad o conveniencia real por parte de la flota industrial extranjera para la
utilización de este muelle e instalaciones. Por otro lado, sería aconsejable
evaluar el estado físico actual del muelle.
Otro aspecto positivo del desarrollo de As Neves es que se trata prácticamente
del único lugar de las islas en el que hay una garantía de mantenimiento de
suministro eléctrico y combustible (proximidad - lOOm), gracias a la existencia de
una de las industrias más relevantes de la isla y a la estación de producción de
combustible.
La atracción de la industria pesquera al muelle de As Neves y trabajar a modo
de centro piloto en As Neves favorece el desarrollo del área poblacional, desde
el punto de vista social y económico.
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AGENDA

13 noviembre

Reunión DG das Pescas
Visita a Capitanía
Marepa
Gieppa

14 noviembre
15 noviembre
16 noviembre

17 noviembre

Praia de S Joao - mercado central de
pescado
Formación
Praia Cruz
Porto Alegre
Praia Angoiares
Praia das Neves - complejo pesca
industrial As Neves
Praia Santa Catarina
Reunión con representantes de
empresas de pesca semi industrial
Reunión fin de misión en la DG das
Pescas
Encontró coa Ministra das Pescas
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En r e l a o o r T H o a ~ p r e g u n t a c o n resposta escrita núm.: 16198 f o r m u l a d a
p o l o G r u p o Parlamentario Popular d e Galicia, a iniciativa d e D. Agustín
B a a m o n d e Díaz e D. José M. Balseiro Orol, sobre "a incorporación d e

sistemas

de protección

para

os motoristas

nos gardacarrís ou

'quitamedos' que se están a instalar na estrada autonómica da
Gañidoira (Lugo) así como ñas estradas de nova construción, e as
previsións do Gobernó galego respecto da substitución dos vellos, así
como a demanda ao Gobernó central do cumprimento da normativa

ao respecto.", (publicada no BOPG núm.: 279, do 2 de febreiro de 2007),
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e

Transportes, que ten o seguinte contido:
"Os criterios a ter en conta para o emprego dos sistemas de protección
de motociclistas venen regulados na orden circular 18/2004 do Ministerio
de

Fomento, en vigor dende

o día 10 de xaneiro de 2005.

As obras de 'Mellora de trazado e capacidade da LU-540 (antiga C-640)
Viveiro-Cabreiros' foron licitadas na súa totalidade no ano 2004.
A pesar disto, cumpre coa referida orde circular, posto que segundo os
criterios establecidos na mesma non é necesario a utilización da
barreira

metálica

simple

para

protección

de

motociclistas

BMSNA2/120b, agás no pk 18+200, no que está previsto a instalación da
referida protección.
Na redacción dos novos proxectos de acondicionamento das estradas
integradas na rede autonómica, esíxese a adecuación á orde circular
sobre criterios de emprego de sistemas para a protección de
1
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motocicletas.
Durante o ano 2007 adecuáronse as barreiras de seguridade metálicas
existentes

para

convertelas

en

barreiras

para

protección

de

motociclistas ñas zonas ñas que se produciron nos últimos anos
accidentes de motoristas con vítimas con choque contra a barreira.
Por outro lado, estase a estudar o programa e o custe de execución e
xeneralización desta medida."
O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
ís Parlamentarias

arela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 16420 formulada
polo Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de
dona

María Carme da Silva Méndez e dona Ana Belén Pontón

Móndelo, sobre "as actuacións previstas no ano 2007 para axeitar os
sistemas de contención existentes ñas estradas ás necesidades dos
motoristas en materia de seguridade vial, a súa implantación ñas vías
de

nova

construcción

e a substitución

deles

ñas

obras

de

desdobramento da vía de alta capacidade do Barbanza.", (publicada
no BOPG núm.: 279, do 2 de febreiro de 2007), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, que ten o seguinte
contido:
"Durante o ano 2007 adecuáronse as barreiras de seguridade metálicas
existentes

para

convertelas

en

barreiras

para

protección de

motociclistas ñas zonas ñas que se produciron nos últimos anos
accidentes de motoristas con vítimas con choque contra a barreira.
Na redacción dos novos proxectos de actuación en estradas integradas
na rede viaria autonómica contémplase a súa adecuación a orde
circular 18/04 sobre criterios de emprego de sistemas para protección
de motocicletas.
Polo que respecta a futura autovía do Barbanza, indicar que se deron
as instruccións oportunas ás sociedades concesionarias das vías de alta
capacidade de Santiago-Brión, Saines e Barbanza para empregar o
sistema para a protección de motocicletas de tipo continuo, tal e como
se recolle na referida orde para estradas con calzadas separadas."

1
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O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de
O direc

postela, 2 de abril de 2007
cións Parlamentarias

Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17001, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. lago Tabares PérezPiñeiro, sobre "a situación actual e futura da oficina de programas sociais
que a Xunta de Galicia tina aberta na cidade de Montevideo", (publicada no
BOPG núm.: 289, do 16 de febreiro de 2007), teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento
de Galicia, a contestación formulada pola Secretaría Xeral de Emigración, que
ten o seguinte contido:
"Con carácter previo debe indicarse que as actuáis oficinas de información
existentes en países de América latina non dependen nin orgánica nin
funcionalmente da Xunta de Galicia, senón que son servizos propios dos
centros galegos onde se ubican.
Así pois, tanto as oficinas (titularidade dos locáis e instalacións, equipamentos,
orzamentos que recollen os gastos de funcionamento, etc.) como o persoal que
alí presta os seus servizos, forman parte dun proxecto deseñado integramente
pola entidade ou centro galego beneficiario da subvención e que, polo tanto,
son de titularidade exclusiva destes, sen que a Secretaría Xeral de Emigración
manteña coas oficinas ningún tipo de vínculo xurídico que vaia máis ala dos
compromisos recollidos ñas cláusulas dos convenios de colaboración asinados
nin das condicións establecidas ñas bases reguladoras da respectiva
convocatoria pública de subvención.
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En canto a situación actual da entidade galega Casa de Galicia, é importante
sinalar que o 1 de novembro de 2006, mediante resolución do presidente da
república do Uruguai, acordouse a intervención e separación das autoridades
desa institución de Asistencia Médica Colectiva por un prazo de seis meses,
establecendo un mecanismo de supervisión da xestión e designándose unha
Comisión Interventora, con ampias facultades de administración e disposición,
composta por tres funcionarios públicos do Ministerio de Saúde Pública do
gobernó uruguaio.
Ante este novo escenario que se presenta, e mentres non se clarificase de
xeito definitivo a situación legal da entidade (a día de hoxe titularidade do
Gobernó uruguaio), a Secretaría Xeral de Emigración non considerou oportuno
incluir como actividade subvencionable as actividades

de información e

asesoramento realizadas directamente por Casa Galicia, o que no seu
momento oportuno lies foi comunicado aos interventores do gobernó uruguaio
co obxecto de que puidesen adoptar as medidas que considerasen necesarias
a efectos de organización interna daquela entidade.
Finalmente, a Secretaría Xeral de Emigración considera unha premisa
irrenunciable para continuar colaborando coa Casa de Galicia de Montevideo
que o gobernó uruguaio adopte a decisión de restituir na dirección e xestión da
entidade aos seus lexítimos propietarios, neste caso á directiva que foi elixida
polos socios e que na súa gran maioría pertencen á colectividade galega en
Montevideo.
En canto a previsións, en primeiro lugar, a Secretaría Xeral de Emigración
considera necesario facer unha clara diferenciación do labor realizada polos
centros galegos no exterior, como entidades privadas sen ánimo de lucro, das
funcións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia, como administración
pública que debe prestar servizos a tódolos cidadáns galegos residentes no
exterior.
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Así pois, con data 11 de decembro de 2006, publicouse no Diario Oficial de
Galicia o Decreto polo que se regulan as delegacións e oficinas sectoriais que,
nun futuro próximo, crearanse nos distintos países onde están ubicadas as
comunidades galegas asentadas fóra de Galicia. Segundo o estipulado no
mencionado Decreto, é necesario apoiar e coordinar as relacións con tales
comunidades

mediante

a creación

de delegacións

da

Administración

autonómica galega no exterior.
Mentres non se implante de xeito definitivo o novo modelo de delegacións e
oficinas que se recolle neste Decreto, e coa finalidade de non deixar sen
servizo ao conxunto de cidadáns galegos residentes en Montevideo, a
Secretaría Xeral de Emigración vén de asinar un convenio de colaboración coa
Unión de Sociedades Gallegas en Montevideo, (entidade que agrupa a tódalas
entidades galegas en Montevideo), para a creación e posta en marcha dunha
Oficina de Información e Asesoramento na sé desta entidade. A dita oficina terá
como

finalidade

a

prestación

de

servizos

de

información,

difusión,

asesoramento e outras actividades complementarias da xestión de todo tipo de
programas e accións, en favor do colectivo de galegos residentes en Uruguai,
levadas a cabo anualmente pola Fundación Galicia Emigración e a Secretaría
Xeral de Emigración da Xunta de Galicia .
Destacar que esta oficina comezou a funcionar co acordó unánime das doce
institucións que componen a Unión de Sociedades Galegas de Montevideo. Así
pois, na reunión extraordinaria de delegados que representan a estas
entidades celebrada o 2 de xaneiro de 2007, acordouse por unanimidade a
apertura a partir do 1 de febreiro de 2007 dunha nova Oficina de Información e
Asesoramento que viñese a substituir a que viña funcionando en Casa Galicia,
polo que a continuidade do servizo e a atención á colectividade estivo garantida
en todo momento.
Como xa se sinalou anteriormente, dende o 1 de febreiro de 2007 está
funcionando a nova oficina de Información e Asesoramento ñas instalacións da
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Unión de Sociedades Gallegas de Montevideo, onde se pode presentar a
documentación dirixida á Xunta de Galicia e recibir a toda a información
necesaria sobre os diferentes programas de axudas convocados anualmente
pola Secretaría Xeral de Emigración e por outros departamentos da Xunta de
Galicia.
As dúas persoas que se atopan ao fronte da oficina foron seleccionadas pola
propia Unión de Sociedades Gallegas, mediante convocatoria pública".
O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 3 de abril de 2007
O director xeral de Relacións Parlamentarias

anuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

49536

XUNTfl DE GflLICIfl

Pazo de Raxoi
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
Teléfono 981 54 49 19
ADMINISTRACIÓN^ PÚEDCES™ ~ "
ieietonQ.am.S4 4aj
PVW
T T - X R ! AíviFr, ; o : : P r. A L I C I A i

,.„.,„
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS E XUSTIZA

EXUSTIZA
Dirección Xeral

DIRECCIÓN XE?<AL DE RELACiÓNS PARLAMENTARIAS

1 M

. . .i.á ^"l.i-i :. ^
. .! 1 ! ; 1 0 A i j
de R e;l a .__;.-..__
c j ó n s ^ áyá .é. M
s
j

RS/mc

}

L

Nurn

/«.«ir.

0 3 ABR. 2007

i

J

S A ¡ D A
Núm

§4#9-

En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17293 formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona Pilar
M. Rojo Noguera, sobre "as subvencións concedidas, os ¡nvestimentos
realizados e os convenios asinados no ano 2006 pola Conselleria de
Innovación e Industria no concello de Cuntís e as previsións ao respecto

para o ano 2007.", (publicada no BOPG n° 289, do 16 de febreiro de
2007), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo

157 do Regulamento

do Parlamento

de Galicia, a

contestación formulada pola Conselleria de Innovación e Industria, que
ten o seguinte contido:
"Ningunha subvención foi concedida pola Consellaría de Innovación e
Industria, durante o ano 2006, ao Concello de Cuntís.
A dirección xeral de Industria, Enerxía e Minas realizou os seguintes
investimentos no concello:
•

A través dos convenios para a mellora da calidade do subministro
eléctrico polo importe de 144.818,8 euros.

•

A través da orde de renovación de instalacións eléctricas en
edificios 700 euros.

Non se asinaron convenios co citado concello en 2006 nin está previsto
facelo en 2007.
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Neste ¡ntre, por parte da dirección xeral de Industria, Enerxía e Minas,
está previsto realizar os seguintes investimentos no concello de Cuntís en
2007:
•

a través do convenio para a mellora dos subministros eléctricos
polo importe de 41.600 euros."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 3 de abril de 2007
O director xej^Jfde^RelaciQíis-Ptirlamentarias

arela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17296, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D.a Pilar Milagros Rojo Noguera,
sobre "as subvencións concedidas, os ¡nvestimentos realizados e os convenios
asi nados no ano 2006 pola Consellería de Sanidade no concello de Cuntís e as
previsións ao respecto para o ano 2007", (publicada no BOPG núm.: 289, do 16
de febreiro de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
"O SERGAS non tramitou ningunha subvención durante o ano 2006 para o
Concello de Cuntis. Tampouco realizou investimentos nin convenios no concello.
Á data de hoxe, non está previsto que se vaia a realizar ningún convenio no ano
2007 co Concello de Cuntis. Tampouco está previsto facer investimentos".
O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director xeral^e"Rs|acións Parlamentarias

"Manuel ©wilermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposía escrita núm.: 17306, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona Pilar
M. Rojo Noguera, sobre "as subvencións concedidas, os ¡nvestimentos
realizados e os convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de
Innovación e Industria no concello de Morana e as previsións ao

respecto para o ano 2007.", (publicada no BOPG n° 289, do 16 de
febreiro de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Innovación e Industria, que
ten o seguinte contido:
"Ningunha subvención foi concedida pola Consellaría de Innovación e
Industria, durante o ano 2006, ao Concello de Morana.
A dirección xeral de Industria, Enerxía e Minas realizou os seguintes
investimentos no concello:
•

A través da orde de renovación de instalacións eléctricas polo
importe de 700 euros.

Non se asinou ningún convenio en 2006 co citado concello nin está
previsto facelo en 2007.
Asemade tampouco está previsto facer ¡nvestimentos en 2007."
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O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de
O direct

ela, 3 de abril de 2007
ións Parlamentarias

Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17309, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D.a Pilar Milagros Rojo Noguera,
sobre "as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os convenios
asinados no ano 2006 pola Consellería de Sanidade no concello de Morana e as
previsións ao respecto para o ano 2007", (publicada no BOPG núm.: 289, do 16
de febreiro de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
"O SERGAS non tramitou ningunha subvención durante o ano 2006 para o
concello de Morana.
En canto a ¡nvestimentos:
- No ano 2006 o Servizo de Xestión tramitou o/os seguinte/s expedientes:
? Reforma e substitución taboleiros parede no centro de saúde de Morana por un
importe de 2.268,22 €* .
(*) Este importe correspóndese únicamente coa anualidade executada no ano
2006.
O Servizo de Xestión de Concertos e Recursos Propios non tramitou ningún
convenio con ese concello no 2006. Tampouco o fixo o Servizo de Patrimonio.
Á data de hoxe, non se ten previsto que se vaia a formalizar ningún Convenio, no
ano 2007, co Concello de Morana. Tampouco está previsto facer investimentos".
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director xeraJ-de^Relación^^lamentarias

lermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17317, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona Pilar
M. Rojo Noguera, sobre "as subvencións concedidas, os ¡nvestimentos
realizados e os convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de
Innovación e Industria no concello de Poio e as previsións ao respecto

para o ano 2007.", (publicada no BOPG n° 289, do 16 de febreiro de
2007), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo

157 do Regulamento

do Parlamento

de Galicia, a

contestación formulada pola Consellería de Innovación e Industria, que
ten o seguinte contido:
"A dirección xeral de Industria, Enerxía e Minas concedeulle as seguintes
subvencións ao Concello de Poio:
•

A través da orde para o fomento das infraestruturas enerxéticas
polo importe de 47.774,98.

O Instituto Galego de Consumo concedeulle as seguintes subvencións
ao Concello de Poio:
•

Ao abeiro das axudas ás corporacións locáis para a realización
de actividades relacionadas coas oficinas de información aos
consumidores 4.120 euros.

•

Para

o

desenvolvemento

do

proxecto

Plan

formativo

"Publicidade e muller: utilización" dirixido ao colectivo de etnia
xitana 3.500 euros.
A dirección xeral de Comercio realizou as seguintes subvencións:
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•

A través da orde de subvención vertebración do comercio
urbano para ampliación e melloras peonís en Combarro 25.238,97
euros.

A dirección xeral de Turismo ten previsto os seguintes investimentos no
concello:
•

Acondicionamento do entorno do río dos Muíños en Samieira por
59.523,98 euros.

A dirección xeral de Industria, Enerxía e Minas ten asinado os seguintes
convenios:
•

Convenios para a mellora dos subministras eléctricos, polo importe
de 82.977,66 euros.

Non está previsto formalizar convenios co Concello de Poio en 2007.
A dirección xeral de Industria, Enerxía e Minas ten previsto realizar os
seguintes investimentos no concello de Poio en 2007:
•

a través dos convenios para a mellora dos subministras eléctricos
polo importe de 84.476,86 euros.

A dirección xeral de Consumo ten previsto realizar os seguintes
¡nvestimentos no Concello de Poio en 2007:
•

A través da orde de subvención vertebración do comercio
urbano para ampliación e melloras peonís en Combarro 25.238,97
euros para un investimento total no 2007 de 36.055,67 euros."
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de C

ostela, 3 de abril de 2007

O director

amentarías

Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17320, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D.a Pilar Milagros Rojo Noguera,
sobre "as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os convenios
asinados no ano 2006 pola Consellería de Sanidade no concello de Poio e as
previsións ao respecto para o ano 2007", (publicada no BOPG núm.: 289, do 16
de febreiro de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O SERGAS non tramitou ningunha subvención durante o ano 2006 para o
concello de Poio, nin realizou investimentos nin convenios co mesmo.
Á data de hoxe, non está previsto que se vaia a formalizar ningún Convenio, no
ano 2007, co Concello de Poio. Tampouco está previsto facer investimentos".
O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director xeral de Relacións Parlamentarias

U
Manuel <jjri+feTmo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17322, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D.a Pilar Milagros Rojo Noguera,
sobre "as subvencións concedidas, os investimentos realizados e os convenios
asinados no ano 2006 pola Consellería de Traballo no concello de Poio e as
previsións ao respecto para o ano 2007", (publicada no BOPG núm.: 289, do 16
de febreiro de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Traballo, que ten o seguinte contido:
"En materia de promoción do emprego, durante o ano 2006 a Consellería de
Traballo subvencionou a contratación de 15 traballadores desempregados para a
realización de obras ou servicios de interese xeral e social cun importe de
subvención de 218.236,95.-€ e posteriormente, con cargo ao Plan integral de
emprego de Galicia, a contratación doutros 11 traballadores por importe de
164.637,90.-€.
De igual xeito subvencionouse a contratación dun técnico local de emprego por
importe de 19.069,90.-€.
En materia de formación concedéronse subvencións para a impartición de cursos
do Plan FSE, Ocupados por importe de 9.600.-€
Con destino ao obradoiro de emprego Poio II destinouse a cantidade de
386.614,40.-€e que ocupa e forma a un total de 40 alumnos traballadores.
Informar que a Consellería de Traballo non realizou investimento nese Concello
no 2006 nin se ten asinado ningún convenio.
En canto ao ano 2007 e dado que están en xestión os programas e en execución
as partidas económicas disponibles e, en moitos casos, aínda non se procedeu á
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adxudicación das subvencións que as diferentes ordes que esta Consellería
tramita, e dándose que nalgunhas délas calquera concello de Galicia pode,
axustándose ás bases, solicitar algunha das devanditas subvencións a través dun
procedemento obxectivo de concorrencia libre, neste momento non se pode
prever se este concello solicitará algunha ou algunhas".
O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regu lamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director xeral de RelaóiQns Parlamentarias

Manuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación c o a pregunta con resposta escrita núm.: 17329, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa d e dona Pilar
M. Rojo Noguera, sobre "as subvencións concedidas, os ¡nvestimentos
realizados e os convenios asinados no ano 2006 pola Consellería de
Innovación e Industria no concello de Vilaboa e as previsións ao

respecto para o ano 2007.", (publicada no BOPG n° 289, do 16 de
febreiro de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Innovación e Industria, que
ten o seguinte contido:
"A dirección xeral de Industria, Enerxía e Minas concedeulle as seguintes
subvencións ao Concello de Vilaboa:
•

A través da orde para o uso racional da enerxía polo importe de
29.876,20 euros.

A Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas realizou os seguintes
¡nvestimentos no concello:
•

A través dos convenios para a mellora da calidade do subministro
eléctrico polo importe de 16.907,28 euros.

Ningún convenio foi asinado en 2006 co citado concello nin está
previsto facelo en 2007. Asemade tampouco está previsto facer
¡nvestimentos."
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Co
O director

de 2007
s Parlamentarias

lermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17332, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D.a Pilar Milagros Rojo Noguera,
sobre "as subvencións concedidas, os ¡nvestimentos realizados e os convenios
asinados no ano 2006 pola Consellería de Sanidade no concello de Vilaboa e as
previsións ao respecto para o ano 2007", (publicada no BOPG núm.: 289, do 16
de febreiro de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
"O SERGAS non tramitou ningunha subvención durante o ano 2006 para o
concello de Vilaboa.
Asemade, no ano 2006 non se realizou ningún investimento no concello de
Vilaboa, nin tramitou ningún convenio co citado concello.
Á data de hoxe, non está previsto que se vaia a formalizar ningún Convenio co
concello de Vilaboa no ano 2007, nin realizar investimentos no mesmo".
O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
de ReíacípñsParIamentarías

rmo Várela Flores
Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17734, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D.a Carmen Janet Salgado Núñez
e varios/as deputados/as máis, sobre "a autovía Nádela-Sarria", (publicada no
BOPG núm.: 307, do 10 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes, que ten o seguinte contido:
"A Xunta de Galicia está a construir no eixo Nádela-Sarria un corredor -é dicir,
unha estrada con

limitación de accesos desde as propiedades contiguas,

constituida por unha soa calzada-, pero que foi proxectado coa previsión do seu
futuro desdobramento en autovía.
O desdobramento do corredor Nádela-Sarria suporá un importante desafío técnico
e económico, debendo analizarse de xeito moi detallado cada terraplén, desmonte
ou viaduto para evitar diferenzas entre ambas calzadas e outros posibles fallos na
solidariedade de ambas calzadas que deán como resultado custos elevados de
conservación e mesmo ponan en perigo a seguridade do tráfico.
Hai que ter en conta que o medio físico que atravesa o corredor Sarria-Nádela
determina a necesidade de levar a cabo grandes movementos de térra con
numerosos terrapléns e desmontes de grande altura, así como importantes
viadutos en lonxitude e altura.
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Unha vez iniciadas as obras no ano 2005 determinouse a necesidade de analizar e
estudar as medidas complementarias que faciliten o desdobramento futuro do
corredor en autovía. Deste xeito poderían adquirirse os seguintes logros:
a) Anticiparse ás grandes dificultades técnicas que, no seu día suporá a
construción da 2 a calzada, evitando sobrecustos innecesarios que se producirán
como consecuencia de facer determinadas unidades de obras con sección
corredor, e despois demolelas para volver a facelas con sección autovía.
b) Perturbar o mínimo posible a circulación viaria pola calzada xa en servizo (o
corredor) cando se leven a cabo as obras de construción da 2 a calzada. Así,
amaios de evitar molestias ós usuarios, se logra a diminución dos riscos de que
ocorran accidentes durante a fase de execución das obras de desdobramento.
Isto supon a redacción de proxectos complementarios para cada un dos tres treitos
nos que acomete a obra do corredor Sarria-Nádela coas medidas adicionáis que
facilitarán o desdobramento do corredor en autovía.
As obras a realizar refírense a:
Estabilización de taludes en desmontes: En todos os treitos do corredor nos que se
detectaron problemas de estabilidade nos taludes de desmonte -ou nos que
puideran aparecer, a maiores, no proceso de execución de movementos de térras-,
será necesario explanar a sección completa de autovía para que as medidas de
estabilidade que é necesario levar a cabo sexan as definitivas. Deste xeito, evítase
o risco de escavar taludes inestables á beira dunha estrada en servizo cando se
execute o desdobramento e o despilfarro económico que suporía facer estas
actuacións (medidas de estabilización de taludes) con carácter provisional no
tempo para volver a facelas no futuro.
Enlaces: A estrutura dos enlaces se acometerá prevendo o desdobramento, tanto
para pasos superiores como inferiores, polo que se farán coa lonxitude total para o
ancho de autovía, evitando a demolición de ramais enteiros, minimizando as
afeccións ao tráfico ou evitando poner en perigo a estabilidade de terrapléns xa
construidos.
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Viadutos: Construiranse os estribos para a anchura completa de autovía, ou, se
fora o caso de estribos flotantes, os muros e recheos; e compatibilizaranse as
cimentacións paralelas das pilas de ambos viadutos, de xeito que no futuro non se
afecte á estabilidade do viaduto xa construido, e se podan evitar sobrecustos para
solventar os referidos problemas.
Pasos inferiores: Ampliaranse os sáneos das cimentacións das estruturas de pasos
inferiores, estendendo os mesmos á anchura total da autovía, coa fin de non
afectar, no contorno dos pasos inferiores, os terrapléns do corredor en servizo
cando se leven a cabo as obras de desdobramento.
Terrapléns de 2 a calzada: Nos terrapléns construidos ñas zonas ñas que o terreo
natural presenta fortes pendentes transversais é necesario levar a cabo a
cimentación do terraplén da 2 a calzada, así como o arranque do núcleo do
mesmo.
No resto dos terrapléns prolongarase a anchura do saneo da cimentación da 1 a
calzada, penetrando na zona da 2 a calzada da orde de 5 metros dende o pé do
talud, para evitar problemas de estabilidade no terraplén do corredor cando se
constrúa a segunda.
Con data 9-10-2006 autorízase a redacción de tres proxectos complementarios aos
tres treitos nos que se aborda a VAC Nádela-Sarria:
1.- O Treito I, pk 0 + 000 ao 11+000, ten 2.965.169,00 € de orzamento de
proxecto complementario, un 18,20% sobre o orzamento de adxudicación.
2.- O Treito II, pk 11+000 ao 20 + 800, ten 3.995.409,00 € de orzamento de
proxecto complementario, un 19,51 % sobre o orzamento de adxudicación.
3.- O Treito III, pk 20 + 800 ao 26+797, ten 4.186.834,00 € de orzamento de
proxecto complementario, un 19, 89% sobre o orzamento de adxudicación".
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director xeral deRetecións Parlamentarias
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Manuel GuilTermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17741, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. José Fervenza
Costas, sobre "os datos referentes á actualización dos catastros rústico e
urbano no Concello de Moaña ou, se é o caso, as previsións ao respecto",
(publicada no BOPG núm.: 307, do 10 de marzo de 2007), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Economía e Facenda, que ten o seguinte contido:
"A Consellería de Economía e Facenda non ten competencias sobre o catastro
nin rústico nin urbano, polo cal non corre da súa conta facer as actualizacións
do mesmo nin facerse cargo dos custos que ese traballo implique.
As competencias relativas ao Catastro corresponden á Dirección General del
Catastro que depende da Secretaría General de Hacienda do Ministerio de
Economía y Hacienda estatal.
Así, son funcións desa Dirección General as seguintes:
La Dirección General del Catastro tiene a su cargo la planificación, dirección,
coordinación, control y, en su caso, ejecución, de las siguientes competencias,
de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo,
que ejercerá directamente o, en su caso, a través de las Gerencias o
Subgerencias del Catastro:
-La elaboración y gestión de la cartografía catastral, la renovación del catastro
rústico y la valoración catastral, incluyendo la coordinación de valores, la
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aprobación de las ponencias y la gestión del observatorio catastral del mercado
inmobiliario. BOE núm. 154 Sábado 26 junio 2004 23493.
-La inspección catastral.
-La tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud y
subsanación de discrepancias.
-La colaboración y el intercambio de información con otras Administraciones e
instituciones públicas, así como con los fedatarios públicos.
-La difusión de la información catastral.
-La gestión de las tasas por inscripción y de acreditación catastral.
-La tramitación de los procedimientos sancionadores en materia catastral.
-El estudio y la formulación de propuestas normativas relacionadas con los
procedimientos y sistemas de valoración de los bienes inmuebles, así como
con las actividades de formación, mantenimiento y renovación del catastro
inmobiliario y, en general, con las demás funciones o procedimientos a que se
refiere el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
-La prestación de los servicios de información y asistencia a los ciudadanos, y
la custodia y mantenimiento de los archivos catastrales.
-El desarrollo de las actividades de mejora continua de la calidad del servicio,
incluyendo la normalización de documentos y la simplificación de trámites, así
como las relaciones con el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
-La elaboración y el análisis de la información estadística contenida en las
bases de datos catastrales y la relativa a la tributación de los bienes inmuebles.
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-El diseño, explotación y mantenimiento de los sistemas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos precisos para el desarrollo de las funciones y la
prestación de los servicios catastrales.
-La coordinación e impulso de las actuaciones que corresponde desarrollar a
las Gerencias Regionales y Territoriales y a las Subgerencias del Catastro.
-La gestión de los servicios generales de régimen interior, de los recursos
humanos y materiales, así como del presupuesto del órgano directivo.
-Las relaciones institucionales con otros órganos u organismos de la
Administración General del Estado, así como con las comunidades autónomas,
corporaciones locales, organismos internacionales, terceros países y cualquier
otra institución pública o privada"'.
O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 3 de abril de 2007
O director xeraljde^Retecións Padamentarias

lanuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17743, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. José Fervenza
Costas, sobre "os datos referentes ao contido do Plan de explotación do
polbo, así como o dos tres plans zonais para a recuperación das
capturas, o criterio do sector ao respecto e a concesión e pagamento de
axudas durante os períodos de inactividade", (publicada no BOPG núm.:
307,

do 10 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar

cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos, que ten o seguinte contido:

"A orde do 13 de decembro de 2006 pola que se desenvolve o Plan de
recuperación do polbo e se dictan normas para a aprobación dos plans
zonais, dictóuse unha vez oída a Comisión sectorial de pesca de artes
fixas e artes menores en caladoiro nacional do Consello Galego de
Pesca. Esta orde desenvolve o plan de recuperación do polbo e dita
normas para a aprobación dos plans zonais, establécense as bases da
xestión e os contidos mínimos para a elaboración dos plans zonais de
explotación no marco do devandito plan de recuperación.
En base ao artigo 2 desta orde, a dirección xeral de Recursos Marinos
aprobou tres plans zonais mediante as seguintes resolucións:
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- Resolución do 19 de decembro de 2006, pola que se aproba o plan
zonal experimental de captura de polbo (octopus vulgaris) para a zona
noroeste.
- Resolución do 19 de decembro de 2006, pola que se aproba o plan
zonal experimental de captura de polbo (octopus vulgaris) para a zona
cantábrica.
- Resolución do 19 de decembro de 2006, pola que se aproba o plan
zonal experimental de captura de polbo (octopus vulgaris) para a zona
das has baixas.
A resolución do 26 de marzo de 2007, da Dirección Xeral de Recursos
Marinos establece o período de veda para o polbo para o ano 2007".
O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 9 de abril de 2007
O director xeral dje-R^laciónsfíadamentarias

rmo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17747, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. José Fervenza
Costas, sobre "a información da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
respecto da extracción furtiva de marisco detectada ñas inmediacións da
praia da Canteira, na Illa de Arousa, as previsións respecto do reforzó do
sistema de vixilancia, principalmente, en horario nocturno e a realización
do traballo de protección polo Servizo de Gardacostas conxuntamente
eos efectivos da Policía Nacional", (publicada no BOPG núm.: 307, do 10 de
marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, que
ten o seguinte contido:
"Nunha reunión na que participaron as confrarías da ría de Arousa e persoal da
Consellería de Pesca e Marisqueo, acordouse ter unha reunión coas confrarías
da ría de Arousa máis ou menos cada mes, e facer unha análise de como foi o
control das actvidades marisqueiras e pesqueira na ría.
Acordouse tamén que cando fose necesario o persoal de gardacostas de
Galicia utilizaría as embarcacións da confraría.
A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos dispon, case de xeito permanente,
de dúas embarcacións na ría de Arousa, controlando todas as actividades
pesqueiras que se realizan na mesma.
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Unha das funcións do Servizo de Gardacostas é a proteción dos recursos
pesqueiros contra todo aquel que incumpra a normativa pesqueira e de
marisqueo vixente".
O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 9 de abril de 2007
eral de Retacións Parlamentarias

Manuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17750, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. José Fervenza
Costas, sobre "as medidas previstas polo Gobernó galego para impedir a
pesca ilegal, os elementos de actuación no que atinxe ao control do
cumprimento das normativas pesqueiras dos barcos que entran nos
portes galegos, en particular, no de Vigo, e o establecemento no novo
acordó con Marrocos, do cumprimento da prohibición do uso de redes
ilegais á súa flota así como de practicas de pesca ilegal", (publicada no
BOPG núm.: 307, do 10 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos, que ten o seguinte contido:
"O Gobernó dispon e utiliza os medios necesarios para impedir a pesca ilegal
no ámbito das súas competencias.
Galicia ten as competencias que lie dan a Constitución e o Estatuto de
Autonomía de Galicia
Neste momento o Gobernó galego leva a cabo os controis e inspeccións que lie
están permitidos en virtude das devanditas competencias.
No ordenamento xurídico español e no de Galicia non existen procesos penáis
por feitos administrativos en materia de pesca, agás nos casos de tenenza e
uso de explosivos.
Polo tanto, non se valora a eficacia das penas por non existiren.
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Só se valoran a eficacia das resolucións dos procedementos administrativos
incoados".
O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 9 de abril de 2007
O director xeral de-Relaójóns PajclajEentarias

Y. ^"f""

^nDei'GüflTermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17751, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. José Fervenza
Costas, sobre "a información da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
respecto do accidente rexistrado o pasado 7 de febreiro nun barco que se
atopaba no peirao de reparación do Porto de Marín, a asistencia sanitaria
recibida polos traballadores afectados e as medidas que se deben aplicar
para impedir a súa repetición", (publicada no BOPG núm.: 307, do 10 de
marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, que
ten o seguinte contido:
"Ao ser un tema de accidente marítimo, as competencias recaen directamente
sobre a Administración Marítima,Capitanía Marítima e Dirección Xeral da
Marina Mercante do Ministerio de Fomento.
A Administración Marítima xa iniciou un expediente de investigación para
coñecer tódalas circunstancias dos feitos e que, unha vez finalizado, se lie dará
traslado á Comisión Permanente de Investigación de Sinistros Marítimos".
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 9 de abril de 2007
O director xeral de Relacións Parlamentarias

Manuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17755, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de D. Bieito
Lobeira Domínguez, sobre "a afección que sobre a actividade da frota
pesqueira de baixura ten o perímetro de protección establecido arredor
do buque Ostedijk", (publicada no BOPG núm.: 307, do 10 de marzo de
2007), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, que ten o seguinte contido:

"A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos non delimitou ningún
perímetro no que se prohibise a pesca, arredor do buque 'Ostedijk'.
Tampoco o Ministerio de Fomento decretou zona de exclusión algunha.
Os únicos que estaban vixilando para que ninguén se achegase
demasiado ao buque durante as tarefas de salvamento, foi unha
embarcación da Garda Civil.
Non se prohibiu a ninguén exercer a actividade pesqueira nin se
delimitou perímetro de exclusión".
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 9 de abril de 2007
O director xeral de Relacións Parlamentarias

Manuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17850, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego Calvo Pouso e
D. Ignacio Javier López-Chaves Castro, sobre "a resposta á pregunta
parlamentaria á organización da videoconferencia da TVG para a
entrevista do presidente da Xunta de Galicia co vencedor da última
edición do Tour de Francia, o ciclista Óscar Pereiro", (publicada no BOPG
núm.: 307, do 10 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Compañía de Radio-Televisión de
Galicia, que ten o seguinte contido:
"Os medios técnicos necesarios para organizar a entrevista con Óscar Pereiro
foron os seguintes:
- Unha unidade con medios de produción
- Segmento satelital
- Unha unidade transportable cunha cámara
A TVG non recibe ordes de ninguén para organizar entrevistas. A decisión
adoptárona os responsables de TVG e non existe ningún tipo de instrucións por
escrito".
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O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 3 de abril de 2007
O director xeral d

entarias

ermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17854, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego Calvo Pouso e
D. Ignacio Javier López-Chaves Castro, sobre "a necesidade da organización
pola TVG dunha videoconferencia para a entrevista do presidente da
Xunta de Galicia co vencedor da última edición do Tour de Francia, o
ciclista Óscar Pereiro, dado o desprazamento do Vicepresidente a París
nesa data", (publicada no BOPG núm.: 307, do 10 de marzo de 2007), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Compañía de Radio-Televisión de Galicia, que ten o seguinte contido:
"Osear Pereiro é o primeiro galego que sobe o podio da carreira ciclista máis
importante do mundo. Ese foi o único criterio utilizado para tomar a decisión de
que o presidente da Xunta o felicitara no nome de todos os galegos. O custe é
case simbólico porque esa felicitación inclúese na entrevista que se lie fixo ó
ciclista galego. A TVG non ten opinión sobre quen e en que actos deben
participar os membros do gobernó galego.
A decesión de que a pesar da presenza do vicepresidente da Xunta de Galicia
era necesario celebrar esta videoconferencia tomouse conxuntamente polos
responsables de elaborar as informacións sobre o Tour de Francia".
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O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 3 de abril de 2007
tarias

O director xeral

Manuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17861, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego Calvo Pouso e
D. Ignacio Javier López-Chaves Castro, sobre "os datos referentes á toma de
decisión na TVG da realización das entrevistas polas distintas áreas, o
protocolo establecido ao respecto e os criterios de actualidade e
profesionalidade seguidos para a realización da videoconferencia para a
entrevista do presidente da Xunta de Galicia co vencedor da última
edición do Tour de Francia, o ciclista Óscar Pereiro", (publicada no BOPG
núm.: 307, do 10 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Compañía de Radio-Televisión de
Galicia, que ten o seguinte contido:
"Non hai ninguén específicamente encargado de decidir que entrevistas se
realizan na TVG. Nesa decisión participan desde os responsables de cada
área, informativos, deportes, programas, etc., ata os xornalistas que preparan
as entrevistas.
Non existe ningún protocolo establecido para realizar entrevistas. O único
criterio é o da actualidade e interese informativo.
A decisión de entrevistar a Osear Pereiro adoptárona os responsables de
elaborar as informacións sobre o Tour de Francia. Dentro desa entrevista e,
despois de consultar co ciclista, considerouse interesante que o presidente da
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Xunta o felicitase no nome de todos os galegos, posto que Pereiro é o primeiro
galego que sobe ó podio da carreira ciclista máis importante do mundo.
En canto os nomes que pide o señor deputado, a continuación especifícolle o
organigrama da Dirección de Informativos e Deportes de TVG, así como da
Dirección de Produción de TVG.
Dirección de Informativos e Deportes de TVG
Director: Roberto Cid
Subdirección de Informtivos e Deportes
Subdirectora: Edelmira Rodríguez Carracedo
Servizo de Redacción de Informativos
Xefes de Redacción: Xosé A. García Ferreiro
Elvira Álvarez Gayo
Servizo de Deportes
Xefe de Servizo: Juan Manuel García Bouzas

Dirección de Produción de TVG
Director: José Rey-Cabarcos Vázquez
Servizo de Novas Canles e Retransmisións
Xefa do Servizo: Victoria E. Nogueira Valladares
Servizo de Explotación
Xefe do Servizo: Javier Valderrama Curras
Servizo de Produción de Informativos e Deportes
Xefe do Servizo: Daniel Piñeiro Devesa
Servizo de Produción de Programas
Xefe do Servizo: José Hilario Pino Sánchez
Servizo de Realización e Imaxe
Xefe do Servizo: Emilio Vila Covelo".
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O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 3 de abril de 2007
O director xeral de

ns Parlamentarias

arela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17869, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Miguel Ángel
Santalices Vieira e varios/as deputados/as máis, sobre "os datos referentes á
xubilación nos próximos cinco anos de médicos especialistas nos
centros hospitalarios, así como de médicos de Atención Primaria e
Pediatría", (publicada no BOPG núm.: 307, do 10 de marzo de 2007), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
"En primeiro lugar, debemos aclarar algúns aspectos

á hora de analizar a

información.
As preguntas fan referencia a un período de 5 anos, para despois aludir a
outros períodos distintos (2007-2012: 6 anos, e 2007-2010: 4 anos),
entendemos que se trata dun erro e que polo tanto os 5 anos mencionados
comprenden o período 2007-2011 completo, incluíndo o primeiro e o último
ano.
Unha segunda cuestión ten que ver coa idade de xubilación, que pode flutuar
entre os 65 e os 70 anos. A experiencia destes últimos anos nos indica que
aproximadamente só un 30% dos facultativos se xubila ao acadar a idade de
65 anos, e o resto continua traballando co límite máximo dos 70 anos.
Os datos que se facilitan contemplan esta circunstancia, pero non deixan de
ser proxeccións futuras que poden variar por cuestións persoais, laboráis, etc.
Por tanto trátase de estimacións.
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En terceiro lugar dicir que o punto de corte do estudio é o ano 2006. No futuro,
os procesos selectivos que desenvolverá o SERGAS, cada dous anos, incluido
o convocado nese ano, vanarán os resultados por hospitais, xa que vanse
producir desprazamentos de profesionais, algúns deles en idade próxima a
xubilación.
Por outra parte, hai que considerar que existen especialistas con máis dunha
especialidade, computándose como un único efectivo e xerando unha sola
xubilación.
Considerando estas variables resultan as seguintes táboas:
Táboa I. Xubilacións de especialistas hospitalarios no período 2007-2011.
tendo en conta as variables metodolóxicas antes apuntadas.

ComarJ. Can

AM

Chus

X. Calde

Chou

Chpo

Chuvi

cáis

ALERGOLOXÍA

1

0

1

0

0

1

0

0

3

ANÁLISIS CLÍNICOS

5

2

4

2

1

2

1

0

17

ANATOMÍA PATOLÓXICA

2

0

1

0

0

0

1

0

4

ANESTESIOLOXÍA E R.

5

0

3

0

1

1

2

2

14

ANGIOLOXÍA E C.V.

2

0

0

0

0

0

0

0

2

APARATO DIXESTIVO

2

0

0

0

0

0

0

0

2

BIOQUÍMICA CLÍNICA

0

0

1

0

0

0

1

0

2

CARDIOLOXÍA

2

0

0

2

0

0

1

0

5

C. CARDIOVASCULAR

1

0

0

0

0

0

0

0

1

C. XERAL E DO APARATO
DIXEST.

4

0

4

0

1

5

5

0

19

C. ORAL E MAXILOFACIAL

0

0

1

0

0

0

0

0

1

C. ORTOPÉDICA E
TRAUMATOLOXÍA

10

2

5

1

2

3

3

0

26

C. PEDIÁTRICA

1

0

1

0

0

0

1

0

3

TOT,

ESPECIALIDADE

C. PLÁSTICA ESTÉTICA E
REPARADORA.
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C. TORÁCICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DERMATOLOXÍA M.Q. E VEN.

0

0

1

0

0

0

1

0

2

ENDOCRINOLOXÍA E NUTRICIÓN.

1

0

0

0

1

0

0

0

2

FARMACIA HOSPITALARIA

1

0

3

0

1

0

2

0

7

FARMACOLOXÍA CLÍNICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

XERIATRÍA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HEMATOLOXlA E HEMOT.

2

0

1

0

0

0

1

0

4

INMUNOLOXÍA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MED. FAMILIAR E COMUNITARIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MED. FÍSICA E REHABILITACIÓN

0

0

1

1

1

0

1

0

4

MEDICINA INTENSIVA

4

0

0

0

0

1

2

0

7

MEDICINA INTERNA

5

1

4

0

3

2

0

0

15

MEDICINA NUCLEAR

0

0

1

0

0

0

0

0

1

MED. PREVENTIVA E S. P.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MICROBIOLOXlA E P.

0

0

2

0

0

0

3

0

5

NEFROLOXÍA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NEUMOLOXÍA

0

0

3

0

0

1

2

0

6

NEUROCIRUXÍA

0

0

1

0

0

0

0

0

1

NEUROFISIOLOXÍA CL.

2

1

3

1

0

0

1

0

8

NEUROLOXÍA

1

0

1

0

0

0

0

0

2

OBSTETRICIA E XINECOLOXÍA.

7

1

4

1

4

1

4

0

22

OFTALMOLOXÍA

1

0

3

0

0

1

3

0

8

ONCOLOXÍA MÉDICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ONCOLOXÍA RADIOTERAP.

0

0

1

0

0

0

0

0

1

OTORRINOLARINGOLOXÍA

2

0

4

2

1

1

1

0

11

PEDIATRÍA E ÁREAS. ESP.(Sen
primaria)

4

0

6

0

3

3

5

0

21

PSICOLOXÍA CLÍNICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PSIQUIATRÍA

1

0

3

1

1

0

2

0

8

RADIODIAGNÓSTICO

3

0

3

1

1

2

2

0

12

RADIOFÍSICA HOSPITALARIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REUMATOLOXÍA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UROLOXÍA

3

0

1

1

0

1

1

0

7

74

7

68

13

21

25

46

2

256
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Táboa II. Xubilacións de facultativos en atención primaria no período 2007-2011. tendo en
conta as variables metodolóxicas antes apuntadas.

Facultativos de atención primaria

Número

PEDIATRAS

22

MÉDICOS DE FAMILIA/MÉDICOS XERAIS

42

Totais

64".

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director xeral de Relacións Parlamentarias

r

jM-

Manuel Gtrittérmo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17937, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego Calvo Pouso,
sobre "a interrupción da intervención dunha invitada, deputada do Partido
Popular, durante a emisión do programa da TVG Volver ao Regó', para
pasar á publicidade", (publicada no BOPG núm.: 307, do 10 de marzo de
2007), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Compañía de Radio-Televisión de Galicia, que ten o seguinte contido:
"O director xeral da CRTVG lamenta que o corte publicitario coincidirá xusto
despois da intervención da Sra. Rojo, pero ás veces o tempo e a publicidade en
televisión marcan o desenvolvemento da programación.
Isto foi o que ocorreu no programa 'Volver ao regó' do día 20 de abril de 2006,
polo que

non pode ser interpretado, de ningún xeito, como un xesto mal

intencionado contra a Sra. Rojo.
Todos os invitados da Compañía de Radio-Televisión de Galicia e, en concreto,
os invitados a participar nos programas da Radio Galega e da Televisión de
Galicia reciben o mesmo trato de atención e respecto por parte da dirección e
persoal da CRTVG. Neste senso dicir, que xamais se fai ningunha diferenza
de tratamento por ningunha condición persoal do invitado, e moito menos por
razón de pertencer a un ou a outro partido político".
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 3 de abril de 2007
O director x>

elacións Parlamentarias

K/íámiefGuillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17965, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de D. Bieito
Lobeira Domínguez, sobre "as previsións de eviscerado de peneira (orella
de mar) para posibilitar a súa comercialización", (publicada no BOPG núm.:
307, do 10 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Pesca e Asuntos
Marítimos, que ten o seguinte contido:
"En estudos realizados na peneira galega, Haliotis tuberculata, comprobouse
que o contido de toxina increméntase considerablemente nos individuos máis
grandes, principalmente nos de tamaño superior a 85 mm. e que presentaban
diferenzas moi significativas no contido de toxinas ñas diferentes partes do
animal.
O maior contido de toxina atópase na peí ou epitelio do pé, con valores moito
máis altos (ata 300 veces mais altos) que os atopados no músculo ou ñas
visceras. Considerando os pesos e a cantidade de toxina en cada parte da
peneira, calcúlase a contribución de cada unha délas a toxicidade total, sendo
de 23% do músculo, 64% do epitelio e 13% das visceras.
En base aos datos anteriores, non pode considerarse a evisceración como
unha técnica que resolva a eliminación da toxina, de posible aplicación á
peneira, xa que son as visceras as que presentan o menor nivel de toxicidade.
Non coñecemos ningunha proposta para reducir a toxicidade de peneira
mediante manipulación despois da explotación e a separación da peí ou
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epitelio, semella moi dificultosa e de moi difícil aplicación xa que afectaría tanto
á supervivencia como á presentación dos moluscos para comercialización".
O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 9 de abril de 2007
O director xeral de Reláeións^arlamentarias

Manuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 17966, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de D. Bieito
Lobeira Domínguez, sobre "as previsións de autorización de extracción de
ourizo para a Confraría de Aldán-Hío", (publicada no BOPG núm.: 307, do 10
de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, que
ten o seguinte contido:
"Por primeira vez para o ano 2006 a confraría de Aldán presentou plan de
explotación de ourizo. A Dirección Xeral de Recursos Marinos emitiu proposta
desfavorable para aprobación deste plan , xa que non incluía relación de
participantes, carecía do anexo relativo á actividade de mergullo e a zona de
traballo solicitada estaba incluida dentro do plan de ourizo das confrarías de
Bueu, Portonovo e Sanxenxo, que abrangue o interior das rías de Pontevedra e
Aldán, e que está en funcionamento dende o ano 1995.
Para o ano 2007, a confraría de Aldán solicita como zona de explotación: Illas
Ons e Onza, liña imaxinaria de Punta Faxilda a Punta Centolo e de Punta
Galera a Punta Couso, tendo como límite interior a liña imaxinaria que une
Punta Cabicastro e Cabo Udra. Esta zona estaba incluida dentro do plan de
ourizo das confrarías de Bueu, Portonovo e Sanxenxo, polo tanto sería
necesario a conformidade das entidades que traballan na zona ou a renuncia
expresa das mesmas á área solicitada.
Neste plan tampouco incluía relación de participantes nin o anexo relativo a
mergullo. Tras serlle requirido, observouse que das 7 embarcacións propostas,
5 xa tiñan o número máximo de artes permitidas e as outras 2 non tiñan
mergulladores enrolados, polo que ningunha délas se podería incluir.
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Non presentan avaliación do recurso, a pesar de que a confraría ten
subvencionada unha asistencia técnica por parte da Consellería de Pesca.
Sería necesaria unha avaliación dos bancos na que se fundamente os días de
explotación, topes de captura e número de participantes no plan.
Os biólogos de zona da delegación territorial en Vigo, realizarán durante o mes
de abril unha mostraxe na ría de Aldán para avaliar a existencia de bancos
explotables de ourizo.
Con respecto á explotación mediante plan conxunto, sería necesaria a
conformidade das confrarías de Portonovo, Sanxenxo e Bueu, así como de
informe favorable do Parque Nacional das Illas Atlánticas no caso de que se
incrementasen os obxectivos de producción ñas Illas Ons e Onza. Dito
organismo informou favorablemente os plans presentados, sempre e cando
non se incremente a cantidade a extraer con respecto ao plan marisqueiro do
ano anterior, salvo que se xustificase cun informe biolóxico".
O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 9 de abril de 2007
O director xeral/de Reia^téTTs^Parlamentahas

Manu^ffSíffl^mo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18048, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de D. Carlos Fernando
Blanco Parga e D.a María Carme da Silva Méndez, sobre "a legalidade dos
vertidos que a empresa Cuiña, S.A. estaba a realizar no lugar de CapeloIgrexafeita, no Concello de San Sadurniño (A Coruña)", (publicada no BOPG
núm.: 311, do 15 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes, que ten o seguinte contido:
"Como consecuencia das denuncias presentadas ante a Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Transportes, tramitouse no Servizo de Urbanismo e
Inspección Territorial de A Coruña o correspondente expediente informativo,
resultando comprobado o seguinte:
a) que pola entidade mercantil CUÍÑA S.A. se executaron obras de explanación
para a instalación de planta de reciclaxe, balsa de decantación e acopio de
residuos de construción e demolición, no lugar de Capelo-lgrexafeita, no termo
municipal de San Sadurniño (A Coruña).
b) que segundo as vixentes Normas subsidiarias de planeamento municipal,
aprobadas definitivamente pola Comisión Provincial de Urbanismo da Coruña en
data 23 de marzo de 1992, os terreos sobre os que se realizaron as obras están
clasificados como solo non urbanizable de protección da natureza.
c) que as citadas obras e instalacións carecen de licenza urbanística municipal e
da preceptiva autorización autonómica esixida pola Lei 9/2002, de 30 de
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

49587

XUNTfl DE GflLICIfl

Pazo de Raxoi

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONS PUBLICAS
E XUSTIZA

S^^™"*™

Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias

Como consecuencia do anterior, a Dirección Xeral de Urbanismo , en data 23 de
marzo de 2007, acordou

incoar expediente de reposición da legalidade

urbanística co obxecto de determinar a compatibilidade ou non das actuacións co
ordenamento urbanístico e adoptar as medidas que correspondan consonte ao
disposto no artigo 209 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia".
O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director xeral de Relacións Parlamentarias

Manuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18081, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Miguel Ángel
Santalices Vieira e varios/as deputados/as máis, sobre "o prazo previsto pola
Conselleria para dotar ao concello de Brión con un facultativos máis de
medicina xeral", (publicada no BOPG núm.: 311, do 15 de marzo de 2007),
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Conselleria de Sanidade, que ten o seguinte contido:
"O centro de saúde de Brión ten asignada unha poboación de 5.646 usuarios,
dos que 739 son de pediatría e 4.906 son maiores de 14 anos.
En dito centro de saúde traballan 3 médicos de familia, 2 enfermeiras, 1
matrona, 1 pediatra e 2 profesionais de servizos xerais. Por tanto a media de
TIS asignadas a cada médico de familia é de 1.600.
A presión asistencial media do centro de saúde de Brión é de 41 consultas / día
/ profesional, cunha frecuentación media de 6,3 visitas por paciente e ano.
Estes valores de presión asistencial e frecuentación coinciden coa media da
área sanitaria.
No caso de pediatría a media de consultas por día foi de 14, sendo inferior á da
área (18 consultas/día), cunha frecuentación de 4,8.
Ademáis no seguimento semanal que se fai das axendas dos profesionais,
detectamos a dispoñibilidade de consultas para o mesmo día ou en 24 horas.
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De tódolos xeitos é intención do Sergas e da Xerencia de Atención Primaria
dimensionar os cupos dos profesionais a un ratio de 1250 TSI / médico de
familia, como se establece no Plan de Mellora de Atención Primaria de Galicia
2007-2011.
Nese senso, se contempla incrementar o cadro de persoal de médicos de
familia e enfermaría no centro de saúde de Brión, segundo o establecido no
mencionado Plan, e atendendo ás modificacións demográficas que se
produzan nese concello.
Á data na que se decida a creación da praza vai a depender da priorización
que se faga, eos criterios arriba nomeados, na área de Santiago, pois as
prazas iranse dotando segundo criterios de maior a menor necesidade e
posibilidades de ubicación".
O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 9 de abril de 2007
O director xeral de Relacións Parljrgentarias
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Manuel Gümermó Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18086, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Alejandro Gómez
Alonso e D.a Pilar Milagros Rojo Noguera, sobre "a posición actual e os
prazos previstos pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes respecto da construción e acondicionamento dos tramos das
estradas PO-255 Ponte Caldelas-Caritel-Forzáns e da estrada PO-241
Caritel-A Lama, así como a contratación dos proxectos", (publicada no
BOPG núm.: 311, do 15 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes, que ten o seguinte contido:
"Na actualidade estanse a realizar os trámites administrativos previos á
licitación da asistencia técnica para a redacción do proxecto de trazado e
construción do acondicionamento da PO-255, Pontecaldelas - Forzáns nun
treito de aproximadamente 6.750 metros, e do acondicionamento da PO-241,
Caritel - Acceso centro penitenciario, dunha lonxitude de 2.750 metros.
O prazo para a redacción do proxecto establécese en 18 meses".
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 9 de abril de 2007
O d i r e j j ^ r ^ r a l d e Relacións
Parlamentarias
í>ns Parlajnf

Manuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18130 formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos ¡nvestimentos levados a cabo pola Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e os organismos dependentes déla
no concello das Pontes de García Rodríguez, así como os compromisos
asumidos con ese concello para o ano 2007 desde a toma de posesión

do novo Gobernó", (publicada no BOPG núm.: 311, do 15 de marzo de
2007), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo

157 do

Regulamento

do

Parlamento

de

Galicia, a

contestación formulada segundo os datos que obran nesta consellería,
que ten o seguinte contido:
"A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a
través da dirección xeral de Administración Local, non ten efectuado
ningún investimento neste período no concello das Pontes.
Por conseguinte, ningún destes investimentos corresponde a actuacións
que tiñan iniciado xa algún tramite administrativo na data en que o
novo gobernó autonómico toma posesión.
Ningún compromiso ten asumido a Consellería para o vindeiro ano 2007
co concello antes citado, segundo os datos que obran en poder da
dirección xeral de Administración Local."
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2007
O director xeraf-de Relacións Parlamentarias

Mantret Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18143 formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos ¡nvestimentos levados a cabo pola Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e os organismos dependentes déla
no concello de Somozas, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Gobernó",

(publicada no BOPG núm.: 311, do 15 de marzo de 2007), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
segundo os datos que obran nesta consellería, que ten o seguinte
contido:
"A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a
través da dirección xeral de Administración Local, non ten efectuado
ningún investimento neste período no concello das Somozas.
Por conseguinte, ningún investimento corresponde a actuacións que
tiñan iniciado xa algún tramite administrativo na data en que o novo
gobernó autonómico toma posesión.
Ningún compromiso ten asumido a Consellería para o vindeiro ano 2007
co concello antes citado, segundo os datos que obran en poder da
dirección xeral de Administración Local."
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O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2007
O director xeral de Relgciómi^rlamentarias
-

:,>"/
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*

Mani^ei Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18183, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos investimentos levados a cabo pola Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e os organismos dependentes déla
no concello de Ortigueira, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Gobernó",
(publicada no BOPG núm.: 311, do 15 de marzo de 2007), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
segundo os datos que obran nesta consellería, que ten o seguinte
contido:
"O concello de Ortigueira ten concedida unha subvención de 60.000€
con cargo á orde do 13 de febreiro de 2006 para

'equipamento

mobiliario do solón de plenos e acondicionamenfo

acústico

da

alcaldía'.
Así mesmo, asinouse un Convenio de colaboración entre a Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o Concello de
Ortigueira para rehabilitación do edificio sede da policía local e de
protección civil, e eos seguintes importes e anualidades:
•

Ano 2006: 35.000€

•

Ano 2007: 30.000€

•

Ano 2008: 10.000€
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Ningún destes ¡nvestimentos corresponde a actuacións que tiñan
iniciado xa algún tramite administrativo na data en que o novo gobernó
autonómico toma posesión.
En canto a compromisos asumidos pola consellería para o vindeiro ano
2007 co concello antes citado, tal e como se indicou anteriormente,
este concello ten asinado un convenio de colaboración coa Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza para rehabilitación do
edificio sede da policía local e de protección civil, prevéndose no
mesmo unha anualidade para o ano 2007 de 30.000€."
O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2007
O director xeral de Relacións Parlamentarias
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Manuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18200, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos

¡nvestimentos levados a cabo pola Consellería de Presidencia,

Administracións Públicas e Xustiza e os organismos dependentes déla
no concello de Cariño, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Gobernó",
(publicada no BOPG núm.: 311,

do 15 de marzo de 2007), teño a honra

de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
segundo os datos que obran nesta consellería, que ten o seguinte
contido:
"O concello de Cariño ten concedida unha subvención de 500.000€
con cargo á orde do 13 de febreiro de 2006 para 'obras de remote e
equipamento

do edificio de usos múltiples para oficinas xerais e

auditorio', de acordó coas seguintes anualidades:
•

Ano 2006: 150.000 €

•

Ano 2007: 150.000 €

•

Ano 2008: 70.000 €

•

Ano 2009: 100.000 €

•

Ano 2010: 30.000 €
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Ningún destes ¡nvestimentos corresponde a actuacións que tiñan
iniciado xa algún tramite administrativo na data en que o novo gobernó
autonómico toma posesión.
Tal e como se ten indicado anteriormente este concello ten concedida
unha subvención con carácter plurianual para 'obras de remate e
equipamento
auditorio',

do edificio de usos múltiples para oficinas xerais e

correspondéndolle á anualidade 2007 a cantidade de

150.000 €."
O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2007
O director ^ r a t de Relación^ Parlamentarias

Manuel CkMfferm
CkMffermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18221, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos investimentos levados a cabo pola Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e os organismos dependentes déla
no concello de Mugardos, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Gobernó",

(publicada no BOPG núm.: 311, do 15 de marzo de 2007), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
segundo os datos que obran nesta consellería, que ten o seguinte
contido:
"O concello de Mugardos ten concedida unha subvención de 2.000€
con cargo á orde do 14 de febreiro de 2006 para 'colocación

de

bolardos en rúas do casco urbano'.
Así mesmo, este concello tina concedida unha subvención de 108.181 €
con cargo á orde do 22 de marzo de 2004 para 'reforma e ampliación
da casa do concello', e coas cantidades pendentes para as seguintes
anualidades:
•

Ano 2005: 24.040€

•

Ano 2006: 48.081 €

Finalmente, este concello tamén tina concedida unha subvención de
176.000€ con cargo á orde do 22 de xaneiro de 2004 para ' a segunda

1
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fase de reforma e ampliación da casa do conceüo', e coas cantidades
pendentes para as seguintes anualidades:
•

Ano 2005: 16.000€

•

Ano 2006: 18.000€

•

Ano 2007: 120.000€

Respecto de cales destes

investimentos corresponden a actuacións

que tiñan iniciado xa algún tramite administrativo na data en que o
novo gobernó autonómico toma posesión, dicir que tal e como se
indicou anteriormente este concello tina concedida unha subvención
de 108.181 € con cargo á orde do 22 de marzo de 2004 para 'reforma e
ampliación da casa do concello', e coas cantidades pendentes para
as seguintes anualidades:
•

Ano 2005: 24.040€

•

Ano 2006: 48.081 €

Así mesmo, este concello tamén tina concedida unha subvención de
176.000€ con cargo á orde do 22 de xaneiro de 2004 para ' obras da
segunda fase de reforma e ampliación da casa do concello', e coas
cantidades pendentes para as seguintes anualidades:
•

Ano 2005: 16.000€

•

Ano 2006: 18.000€

•

Ano 2007: 120.000€
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Estas subvencións foron concedidas con anterioridade á toma de
posesión do novo gobernó, sendo realizado o seu pagamento nesta
nova etapa.
Respecto dos compromisos asumidos pola consellería para o vindeiro
ano 2007 co concello antes citado, tal e como se ten indicado
anteriormente, este concello ten concedida unha subvención con
carácter plurianual para ' obras da segunda fase de reforma e
ampliación da casa do concello', correspondéndolle á anualidade
2007 a cantidade de 120.000 €."
O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2007
O director xeral de R-elocJóns'Parlamentarias
,
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Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18308, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos ¡nvestimentos levados a cabo pola Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e os organismos dependentes déla
no concello de Mañón, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Gobernó",

(publicada no BOPG núm.: 318, do 23 de marzo de 2007), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
segundo os datos que obran nesta consellería, que ten o seguinte
contido:
"O concello de Mañón ten concedida unha subvención de 4.500€, con
cargo á orde do 14 de febreiro de 2006 para 'paramentos exteriores da
casa consistorial'.
O concello de Mañón tina concedida unha subvención de 4.000€ con
cargo á orde do 18 de xaneiro de 2005 para 'adquisición de
equipamento para o salón de plenos da casa do concello', concedida
con anterioridade á toma de posesión do novo gobernó, cuxo
pagamento xa foi realizado nesta nova etapa.
Ningún compromiso ten asumido a Consellería para o vindeiro ano 2007
co concello antes citado segundo os datos que obran en poder da
dirección xeral de Administración Local".
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compastela, 2 de abril de 2007
O director xeral fie Rela^fi&nTParlamentarias

r
Manuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18321, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos investimentos levados a cabo pola Consellería de Presidencia,
Administracíóns Públicas e Xustiza e os organismos dependentes déla
no concello de Cedeira, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Gobernó",

(publicada no BOPG núm.: 318, do 23 de marzo de 2007), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
segundo os datos que obran nesta consellería, que ten o seguinte
contido:
"O concello de Cedeira ten concedida unha subvención de 5.000€ con
cargo á orde do 14 de febreiro de 2006 para 'ampliación do cemiferío
municipal'.
Así mesmo, o concello de Cedeira ten concedida unha subvención de
2.500€ con cargo á orde do 13 de febreiro de 2006 para 'adquisición de
equipamento

informático'.

Finalmente, este concello tina concedida unha subvención de 5.000€
con cargo á orde do 18 de xaneiro de 2005 para 'obras no edificio da
biblioteca municipal e xulgado de paz' Esta subvención foi concedida
con anterioridade á toma de posesión do novo gobernó, sendo
realizado o seu pagamento nesta nova etapa.
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Ningún compromiso ten asumido a Consellería para o vindeiro ano 2007
co concello antes citado, segundo os datos que obran en poder da
dirección xeral de Administración Local."
O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director xerat £l,e JRela^íÓas-Pdríamentarias

MoQyeíGuttlé.rmo Vacela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18330 formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona Manuela López
Besteiro e D. Maximino Rodríguez Fernández, sobre "as razóns polas que se
establecen os criterios para a concesión das subvencións convocadas para o
fomento do uso do galego nos centros educativos de Educación Infantil,
Especial,

de

Adultos,

Primaria,

Secundaria,

Bacharelato

e

Formación

Profesional para o ano 2007, ao abeiro das Resolucións da Secretaría Xeral de
Política Lingüística, do 1 de marzo e 13 de febreiro de 2007.", (publicada no
BOPG n° 318, do 23 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística,
que ten o seguinte contido:
"A análise das memorias e dos proxectos dos equipos de normalización
lingüística do curso pasado permitiunos constatar as seguintes deficiencias:

-Mo¡ poucos centros realizan unha auténtica planificación lingüística.

-As actividades presentadas son na maioría dos casos continuístas e repetitivas
con respecto a anos anteriores. Conceden importancia básicamente ás
competencias pasivas e ao uso escrito da lingua.

-A orientación cultural é a máis habitual e mesmo, nalgúns casos, a única liña
fomentada.
-Moitos proxectos teñen un marcado carácter etnográfico, cinguíndose o
deseño da maioría das actividades á celebración das testas cíclicas. A lingua
aparece vencellada ao pasado e ao mundo rural.

-A participación da comunidade educativa é, en moitos casos, escasa.
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Estas conclusións fixéronnos pensar na urxencia de levar a cabo unha
reorientación do labor dos equipos de normalización e unha revitalización dos
mesmos que atenda á dinamización, formación e horizontalidade das accións.
Son varias as medidas que temos en marcha para acadar este fin, e pensamos
que a Resolución que convoca axudas aos proxectos debía apuntar tamén na
liña deste cambio de rumbo que queremos conseguir.
Conviña dar indicacións concretas sobre o tipo de proxectos que queremos
que se leven a cabo. Con este motivo, enviouse unha circular informativa a
todos os centros de ensino na última semana do mes de setembro na que se
adiantaban os criterios de baremación polos que se rexería a avaliación dos
proxectos de normalización lingüística no curso 2006-2007. Esta circular era
únicamente un avance da Resolución do 1 de marzo de 2007, que convoca
axudas aos proxectos de fomento do uso do galego e na que se establecen
con respecto a anteriores convocatorias as seguintes modificacións:

1.

Maior peso á calidade do proxecto presentado,que se valorará nun
70%. En anos anteriores, concedíaselle unha maior importancia ao
número de alumnos e alumnos do centro sobre os que incidían as
medidas

desenvolvidas

no

proxecto, así como

ao

número

de

actividades propostas sen ter en conta a calidade das mesmas.

2. Implicación

dos membros da

comunidade

educativa

e mesmo

compromiso de continuidade ñas accións propostas.

3. Orixinalidade ñas propostas para incidir nos usos reais da lingua.
Concédeselle maior importancia ao fomento da competencia oral
fronte á escrita, xa que todos os estudos sociolingüísticos dos últimos
anos indican un avance considerable da competencia escrita, fronte a
un uso cada vez menor da lingua nos talantes novos. Así mesmo,
valorarase especialmente a competencia activa fronte á pasiva
(recepción visual ou auditiva).
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4. Potenciación do uso das novas tecnoloxías que ligue a nosa lingua coa
modernidade e o futuro e que permita o deseño de actividades máis
atractivas para o noso alumnado.
5. Coa finalidade de aproveitar recursos humanos e económicos,
foméntase por primeira vez a colaboración eos demais axentes
normalizadores da contorna."
O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Comp<3sTéla\ 3 de a b ^ d e 2007
O director xeKíííaa Relaetoj^Tarlamentarias

reía Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18364, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos ¡nvestimentos levados a cabo pola Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e os organismos dependentes déla
no concello de Cerdido, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Gobernó",
(publicada no BOPG núm.: 318, do 23 de marzo de 2007), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
segundo os datos que obran nesta consellería, que ten o seguinte
contido:
"O concello de Cerdido ten concedida unha subvención de 1.600€,
con cargo á orde do 14 de febreiro de 2006 para 'adquisición de
material para sinalización viaria'.
O concello de Cerdido tina concedida unha subvención de 10.000€
con cargo á orde do 18 de xaneiro de 2005 'para equipamiento da
sede do conceilo', concedida con anterioridade á toma de posesión
do novo gobernó, cuxo pagamento xa foi realizado nesta nova etapa.
Ningún compromiso ten asumido a Consellería para o vindeiro ano 2007
co concello antes citado, segundo os datos que obran en poder da
dirección xeral de Administración Local."
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O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director xerat de Relacións Parlamentarias
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Mañüél Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18377, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos investimentos levados a cabo pola Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e os organismos dependentes déla
no concello de Valdoviño, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Gobernó",

(publicada no BOPG núm.: 318, do 23 de marzo de 2007), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
segundo os datos que obran nesta consellería, que ten o seguinte
contido:
"O concello de Valdoviño ten concedida unha subvención de 3.500€,
con cargo á orde do 14 de febreiro de 2006 para 'obras de mellora do
firme do paseo Panfín na praia da Frouxeira'.
O concello de Valdoviño tina concedida unha subvención con cargo á
orde do 22 de abril de 2002, para reforma e ampliación da casa
consistorial cuns importes para o ano 2005 de 30.051 €, e para o ano
2006 de 60.101 €, efectuándose o pagamento das mesmas nesta nova
etapa.
Ningún compromiso ten asumido a Consellería para o vindeiro ano 2007
co concello antes citado segundo os datos que obran en poder da
dirección xeral de Administración Local".
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O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director xeral de Relaciójis-Barlamentarias

Marwet Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18389, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos ¡nvestimentos levados a cabo pola Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e os organismos dependentes déla
no concello de Moeche, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Gobernó",

(publicada no BOPG núm.: 318, do 23 de marzo de 2007), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
segundo os datos que obran nesta consellería, que ten o seguinte
contido:
"A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a
través da dirección xeral de Administración Local, non ten efectuado
ningún investimento neste período no concello de Moeche.
Por conseguinte, ningún investimento corresponde a actuacións que
tiñan iniciado xa algún tramite administrativo na data en que o novo
gobernó autonómico toma posesión.
Ningún compromiso ten asumido a Consellería para o vindeiro ano 2007
co concello antes citado, segundo os datos que obran en poder da
dirección xeral de Administración Local".
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O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director xeral de Relacíée^Pefídrnentarias

Manuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18410, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. José Fervenza
Costas, sobre "a situación xerada coa actualización do catastro no
concello de Moaña e as medidas necesarias para explicar e orientar aos
vecinos ñas súas reclamacións", (publicada no BOPG núm.: 318, do 23 de
marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Economía e Facenda, que ten o
seguinte contido:
"Como resposta a esta pregunta e dado que o catastro non é unha
competencia da Xunta de Galicia, solicitouse informe de situación á Xerencia
do Catastro (dependente do Ministerio de Economía y Hacienda) que nos
respostou do xeito seguinte:
'ASUNTO: Informe sobre a Renovación das Características Catastrais dos
Bens Inmobles Rústicos do Municipio de Moaña.
En relación co asunto interesado relativo ao Procedemento de Renovación das
Características Catastrais dos benes Inmobles Rústicos do Municipio de Moaña
signifícase a estreita colaboración prestada polo Concello a esta Xerencia
Territorial en canto á difusión das actuacións, información aos vecinos, e
disponibilidade

de locáis de traballo e para exposicións, dito o cal

INFORMASE:
Logo da

Exposición Pública das características catastrais dos inmobles

rústicos de Moaña (24 de outubro ao 9 de novembro de 2005), dende o 23 de
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decembro de 2004 a empresa contratada ao efecto realizou a fase de traballos
no campo, permanecendo en cada parroquia do termo municipal de Moaña
dous, tres semanas ou máis, periodo no que os vecinos tiveron oportunidade
de comprobar a información contida na Base de Datos Catastral, a cartografía
existente e o parcelario ase como presentar canta documentación e alegacións
tiveron por convinte. Ademáis délo ñas zonas máis complexas se fixeron
comprobacións de fincas citando aos vecinos afectados por teléfono.
Esta fase de traballos de campo foi anunciada e difundida en cada parroquia
por avisos, notas e cariéis en lugares públicos de cada zoa e, ademáis, ao
comenzó, deuse unha charla informativa sobor os traballos a realizar.
Unha vez rematados os traballos de campo, e incorporadas as declaracións
procedentes e demáis documentación, realizouse a Exposición Pública
Municipal do Catastro Rústico, cuxo inicio tivo publicación no BOP de
Pontevedra de 19 de outubro de 2005, na que tódolos interesados e titulares
tiveron a oportunidade de comprobar os datos catastrais dos inmobles rústicos
e presentar as declaracións, alegacións e documentación pertinente relativa a
inmobles da súa propiedade.
En todo momento o persoal da empresa, de conformidade coas instruccións
ditadas pola dirección dos traballos, facilitou información adecuada a cada
consulta, aumentando os efectivos de persoal disponibles ñas datas de mayor
afluencia de público e ampliando horarios.
As discrepancias que os interesados poideran detectar na información catastral
exposta deberán poñelas de manifestó aportando a documentación xustificativa
das súas pretensións no período que dura a exposición (24 de outubro ao 9 de
novembro) e nos quince dias seguintes tal e como recolle o Anuncio inserido no
BOP en data 29 de outubro de 2005.
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Non houbo anomalías ou problemas técnicos na execución e realización dos
traballos e deuse resposta á demanda de atención de público con dotación de
máis persoal e ampliación de datas e horarios.
Finalmente, todas as alegacións presentadas na fase de exposición pública se
contestaron individualmente ao domicilio de notificación do quen as presentau,
e posteriormente, o BOP de data 7 de marzo de 2006 publicou o EDITO polo
que se Aproban as Características Catastrais resultantes do Procedemento de
Renovación do Catastro Rústico de Moaña.
A partires da publicación da aprobación de características, éstas son oficiáis e
entran en vigor, e os interesados poden solicitar e obter gratuitamente cédulas
catastrais dos seus inmobles durante quince dias, rematado ese prazo se inicia
un periodo dun mes no que poderán interponerse recursos de reposición ou
reclamacións económico-administrativas.
Ademáis diso, dende o Concello se prestou unha labor de información adicional
durante un mes sobre o contido do traballo oficial e aprobado.
En todo caso, esta Xerencia está a finalizar a tramitación dos recursos
interpostos contra a aprobación das característica, e queda aberta a
posibilidade de que en todo momento calquer interesado que detecte algunha
discrepancia entre os datos catastrais e a realidade física ou xurídica dos
inmobles presente as correspondentes instancias e declaracións de alteración
por

cambios

de

titularidad,

permutas,

segregacións,

agrupacións,

construccións, etc acompañados dos documentos xustificativos das súas
pretensións.
Esta Xerencia está disponible para calquera aclaración ou dúbida que suscite o
procedemento e para a atención de contribuíntes e interesados no Servizo de
Atención de Público'".
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Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 3 de abril de 2007
O-d+F&ctor

Relacións Parlamentarias

íanuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18411, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Alejandro Gómez
Alonso e D.a Pilar Milagros Rojo Noguera, sobre "as razóns da paralización
das obras da estrada Porráns-Barro-Sta. Lucía, no concello de Barro, e os
prazos previstos para a súa continuación e remate", (publicada no BOPG
núm.: 318, do 23 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes, que ten o seguinte contido:
"As obras de acondicionamento da PO-226, Moraña-Porráns, desenvólvese
coa normalidade propia de calquera obra, executándose actualmente os
sáneos laterais, e estando prevista a colocación do firme para os meses de
verán.
No concello de Barro se pospuxo un pequeño desmonte, en tanto non se
solventou a situación dun expropiado afectado polas obras. O dito desmonte
lévase a cabo dende o 2 de abril.
Está previsto que as obras rematen en novembro de 2007.".
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Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 9 de abril de 2007
O director xeral de-Relacións Parlamentarias

Manuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18527 formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos investimentos levados a cabo pola Consellería de Economía e
Facenda e os organismos dependentes déla no concello da Cápela, así
como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007
desde a toma de posesión do novo Gobernó", (publicada no BOPG

núm.: 322, do 29 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Economía e Facenda, que ten o seguinte contido:
"A Consellería de Economía e Facenda non levou a cabo investimentos
no concello da Cápela dende a toma de posesión do novo gobernó
da Xunta de Galicia ata o día da data e tampouco ten asumidos
compromisos para o presente ano 2007 co dito concello."
O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director xjéfa dé"Reiá¡éTOsns Parlamentarias

arela Flores
Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18544 formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos ¡nvestimentos levados a cabo pola Consellería de Economía e
Facenda e os organismos dependentes déla no concello de San
Sadurniño, así como os compromisos asumidos con ese concello para o
ano 2007 desde a toma de posesión do novo Gobernó", (publicada no

BOPG núm.: 322, do 29 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Economía e Facenda, que ten o seguinte contido:
"A Consellería de Economía e Facenda non levou a cabo investimentos
no concello de San Sadurniño dende a toma de posesión do novo
gobernó da Xunta de Galicia ata o día da data e tampouco ten
asumidos compromisos para o presente ano 2007 co dito concello."
O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Co

,stela,2de. abril de 2007

O director #éral

ións Parlamentarias

illermoJVórela Flores
Éxcma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18593 formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos investí me ntos levados a cabo pola Consellería de Economía e
Facenda e os organismos dependentes déla no concello de Neda, así
como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007
desde a toma de posesión do novo Gobernó", (publicada no BOPG
núm.: 322, do 29 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Economía e Facenda, que ten o seguinte contido:
"A Consellería de Economía e Facenda non levou a cabo investimentos
no concello de Neda dende a toma de posesión do novo gobernó da
Xunta de Galicia ata o día da data e tampouco ten asumidos
compromisos para o presente ano 2007 co dito concello."
O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O

ns Parlamentarias

ela Flores
Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18600, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos investimentos levados a cabo pola Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e os organismos dependentes déla
no concello de Neda, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Gobernó",

(publicada no BOPG núm.: 322, do 29 de marzo de 2007), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
segundo os datos que obran nesta consellería, que ten o seguinte
contido:
"O concello de Neda tina concedida unha subvención de 60.000€ con
cargo á orde do 13 de febreiro de 2006 para ampliación da casa
consistorial, repartida ñas seguintes anualidades.
•

Ano 2006: 30.000 €

•

Ano 2007: 15.000 €

•

Ano 2008: 15.000 €

Non obstante, debido a que o concello non puido iniciar as obras para
as que He foi concedida a subvención, non xustificou a anualidade do
ano 2006, polo que tanto esta como as seguintes anualidades foron
anuladas.
1
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O

concello

de Neda

tina

concedida

unha

subvención

para

rehabilitación e mellora da casa consistorial para a anualidade do ano
2005 de 30.050,61 €, con cargo á orde do 26 de febreiro de 2001,
realizándose o pagamento da mesma nesta nova etapa.
Tal e como se indicou anteriormente o concello de Neda tina
concedida unha subvención con carácter plurianual pero que foi
anulada pola non xustificación da anualidade do ano 2006, polo que
neste intre non ha¡ ningún compromiso adquirido con este concello,
segundo os datos que obran en poder da dirección xeral de
Administración Local."
O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Campostela, 2 de abril de 2007
O director xeral de Re^rcTÓhs Parlamentarias

A Ir

Manuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18606 formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos investimentos levados a cabo pola Consellería de Economía e
Facenda e os organismos dependentes déla no concello de Narón, así
como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007
desde a toma de posesión do novo Gobernó", (publicada no BOPG

núm.: 322, do 29 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Economía e Facenda, que ten o seguinte contido:
"A Consellería de Economía e Facenda non levou a cabo investimentos
no concello de Narón dende a toma de posesión do novo gobernó da
Xunta de Galicia ata o día da data e tampouco ten asumidos
compromisos para o presente ano 2007 co dito concello."
O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O j¿li!3£5ifl3i>^ra / dfe^Re I aK¿íbfffParl a m e n ta rias

'arela Flores
Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18613, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos ¡nvestimentos levados a cabo pola Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e os organismos dependentes déla
no concello de Narón, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Gobernó",
(publicada no BOPG núm.: 322, do 29 de marzo de 2007), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
segundo os datos que obran nesta consellería, que ten o seguinte
contido:
"A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a
través da dirección xeral de Administración Local, non ten efectuado
ningún investimento neste período no concello de Narón.
Por conseguinte, ningún investimento corresponde a actuacións que
tiñan iniciado xa algún tramite administrativo na data en que o novo
gobernó autonómico toma posesión.
Ningún compromiso ten asumido a Consellería para o vindeiro ano 2007
co concello antes citado, segundo os datos que obran en poder da
dirección xeral de Administración Local."
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O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela 2 de abril de 2007
O director xeral $1© Relací^hs Parlamentarias

Manuel Guítterino Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18661 formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos investimentos levados a cabo pola Consellería de Economía e
Facenda e os organismos dependentes déla no concello de Ferrol, así
como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007
desde a toma de posesión do novo Gobernó", (publicada no BOPG
núm.: 322, do 29 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Economía e Facenda, que ten o seguinte contido:
"A Consellería de Economía e Facenda non levou a cabo investimentos
no concello de Ferrol dende a toma de posesión do novo gobernó da
Xunta de Galicia ata o día da data e tampouco ten asumidos
compromisos para o presente ano 2007 co dito concello."
O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director

xeffa\~^^a\&^nsPar\amer\\aúas

arela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18668, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos investimentos levados a cabo pola Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e os organismos dependentes déla
no concello de Ferrol, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Gobernó",
(publicada no BOPG núm.: 322, do 29 de marzo de 2007), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
segundo os datos que obran nesta consellería, que ten o seguinte
contido:
"A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a
través da dirección xeral de Administración Local, non ten efectuado
ningún investimento neste período no concello do Ferrol.
Por conseguinte, ningún investimentos corresponde a actuacións que
tiñan iniciado xa algún tramite administrativo na data en que o novo
gobernó autonómico toma posesión.
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Ningún compromiso ten asumido a Consellería para o vindeiro ano 2007
co concello antes citado segundo os datos que obran en poder da
dirección xeral de Administración Local."
O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director xeral j^e/Relaci^rrrf'aTíamentarias
/
'

~

¿10/
M-anuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18674 formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos ¡nvestimentos levados a cabo pola Consellería de Economía e
Facenda e os organismos dependentes déla no concello de Fene, así
como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007
desde a toma de posesión do novo Gobernó", (publicada no BOPG

núm.: 322, do 29 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Economía e Facenda, que ten o seguinte contido:
"A Consellería de Economía e Facenda non levou a cabo investimentos
no concello de Fene dende a toma de posesión do novo gobernó da
Xunta de Galicia ata o día da data e tampouco ten asumidos
compromisos para o presente ano 2007 co dito concello."
O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
irns Parlamentarias

mo Várela Flores
Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

49634

XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS
E XUSTIZA

Pazo de Raxo¡
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 981 54 49 19

Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias

RS/mc
,. !•;"! u

• ;)A

0

I

2 ABR. 2007

S A

Muiti.

Núm....

9)^2

En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18681, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos ¡nvestimentos levados a cabo pola Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e os organismos dependentes déla
no concello de Fene, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Gobernó",
(publicada no BOPG núm.: 322, do 29 de marzo de 2007), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
segundo os datos que obran nesta consellería, que ten o seguinte
contido:
"O concello de Fene ten concedida unha subvención de 30.000€ con
cargo á orde do 13 de febreiro de 2006 para "dotacións e acabados en
edificio para xulgado de paz, radio municipal e usos múltiples", e
repartidas ñas seguintes anualidades:
•

Ano 2006: 5.000€
Ano 2007: 5.000€

49635

XUNTfl DE GflLICIfl

Pazo de Raxo,

CONSELLERIA DE PRES,DENC,A,
ADMINISTRACIONS PUBLICAS
E XUSTIZA

S^S^g

^

^

^

Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias

•

Ano 2008: 10.000€

•

Ano 2009: 10.000€

Non obstante e debido a que o concello non puido iniciar as obras
obxecto da subvención, non xustificou a anualidade do ano 2006, polo
que tanto esta como as seguintes anualidades foron anuladas.
Respecto de que investimentos corresponden a actuacións que tiñan
iniciado xa algún tramite administrativo na data en que o novo gobernó
autonómico toma posesión, dicir que o concello de Fene tina
concedida unha subvención por un importe de 37.000€ para 'obras de
dotación

de acabados

e insfalacións en edificio municipal

para

xulgado de paz e outros no parque Castelao', con cargo á orde do 18
de xaneiro de 2005, e repartidas ñas seguintes anualidades:
.

Ano 2005: 22.000€

•

Ano 2006: 15.000 €

O pagamento destas anualidades foi realizado xa nesta nova etapa.
Tal e como se indicou anteriormente, o concello de Fene tina
concedida unha subvención con carácter plurianual pero que foi
anulada pola non xustificación da anualidade do ano 2006. polo que
neste intre non hai ningún compromiso adquirido con este concello,
segundo os datos que obran en poder da dirección xeral de
Administración Local."
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O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director xeral cbe.Relac-i^RSFáríamentarias
j *

- -»> '

; i

Manuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18687, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos investí me ntos levados a cabo pola Consellería de Economía e
Facenda e os organismos dependentes déla no concello de Cabanas,
así como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007
desde a toma de posesión do novo Gobernó", (publicada no BOPG
núm.: 322, do 29 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Economía e Facenda, que ten o seguinte contido:
"A Consellería de Economía e Facenda non levou a cabo investimentos
no concello de Cabanas dende a toma de posesión do novo gobernó
da Xunta de Galicia ata o día da data e tampouco ten asumidos
compromisos para o presente ano 2007 co dito concello."
O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Cona^ostela, 2 de abril de 2007
Jñs Parlamentarias

6 Várela Flores
Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18695, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos ¡nvestimentos levados a cabo pola Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e os organismos dependentes déla
no concello de Cabanas, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Gobernó",
(publicada no BOPG núm.: 322, do 29 de marzo de 2007), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
segundo os datos que obran nesta consellería, que ten o seguinte
contido:

"O concello de Cabanas ten concedida unha subvención de 5.000€,
con cargo á orde do 14 de febreiro de 2006 para 'obras de mellora da
iluminación pública do camino das Lámelas ó cemiterio e en Pedro do
Couto'.
Asemade, este concello ten concedida unha subvención de 25.000€
con cargo á Orde de 13 de febreiro de 2006 para 'reforma da cubería
da casa do concello', e repartidas ñas seguintes anualidades:
•

Ano 2006: 15.000€

•

Ano 2007: 10.000€

Non obstante, o concello non puido iniciar as obras obxecto da
subvención, polo que non xustificou a anualidade do ano 2006, e tanto
esta como a seguinte anualidade foron anuladas.
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Ningún ¡nvestimento corresponde a actuacións que tiñan iniciado xa
algún tramite administrativo na data en que o novo gobernó
autonómico toma posesión, segundo os datos que obran en poder da
dirección xeral de Administración Local.
Tal e como se indicou anteriormente o concello de Cabanas tina
concedida unha subvención con carácter plurianual, pero que foi
anulada pola non xustificación da anualidade do ano 2006. polo que
neste intre non hai ningún compromiso adquirido con este concello.,
segundo os datos que obran en poder da dirección xeral de
Administración Local."
O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director xeral de Relac^ns Parlamentarias

Manu«í Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18701, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de D. Diego
Calvo Pouso e dona María M. Cerdido Pintos, sobre "os datos referentes
aos ¡nvestimentos levados a cabo pola Consellería de Economía e
Facenda e os organismos dependentes déla no concello de Ares, así
como os compromisos asumidos con ese concello para o ano 2007
desde a toma de posesión do novo Gobernó", (publicada no BOPG
núm.: 322, do 29 de marzo de 2007), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Economía e Facenda, que ten o seguinte contido:
"A Consellería de Economía e Facenda non levou a cabo ¡nvestimentos
no concello de Ares dende a toma de posesión do novo gobernó da
Xunta de Galicia ata o día da data e tampouco ten asumidos
compromisos para o presente ano 2007 co dito concello."

49641

XUNTfl DE GflLICIfl

Pazo de Raxoi

CONSELLERÍA DE PRES.DENC.A,
ADMINISTRACIÓN^ PUBLICAS
E XUSTlZA

\™™£

54 ^

^

^

^

Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias

O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director xeral de Relacfén^-PíafteiiTíentarias
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ManuelGuillérmo Vareha Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación c o a p r e g u n t a c o n resposta escrita n ú m . : 18708, f o r m u l a d a
p o l o G r u p o Parlamentario Popular d e Galicia, a iniciativa d e D. Diego
C a l v o Pouso e d o n a María M. C e r d i d o Pintos, sobre "os datos referentes

aos ¡nvestimentos levados a cabo pola Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e os organismos dependentes déla
no concello de Ares, así como os compromisos asumidos con ese
concello para o ano 2007 desde a toma de posesión do novo Gobernó",

(publicada no BOPG núm.: 322, do 29 de marzo de 2007), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
segundo os datos que obran nesta consellería, que ten o seguinte
contido:
"A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a
través da dirección xeral de Administración Local, non ten efectuado
ningún investimento neste período no concello de Ares, salvo o
pagamento

correspondente

á anualidade do ano 2005 dunha

subvención plurianual concedida ao abeiro da orde do 26 de febreiro
de 2001, e que remataba neste ano 2005 coa cantidade de
120.202,42€.
Respecto de cales destes investimentos, corresponden a actuacións
que tiñan iniciado xa algún tramite administrativo na data en que o
novo gobernó autonómico toma posesión, dicir que tal como se indicou
no punto

anterior

realizouse o pagamento

correspondente á

anualidade 2005 dunha subvención plurianual concedida ao abeiro da
Orde de 26 de febreiro de 2001, e que remataba neste ano 2005 coa
cantidade de 120.202,42€.
1
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Ningún compromiso ten asumido a Consellería para o vindeiro ano 2007
co concello antes citado, segundo os datos que obran en poder da
dirección xeral de Administración Local."
O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial
do Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e
concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 2 de abril de 2007
O director x<gral/de ReTacións Parlamentarias
r

W/
Mamjel GuiHeimo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 18743, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de D. Bieito
Lobeira Domínguez, sobre "a toponimia galega que practica o Instituto
Xeográfico Nacional, dependente do Ministerio de Fomento (Gobernó
español)", (publicada no BOPG núm.: 322, do 29 de marzo de 2007), teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística, que ten o seguinte contido:
"A Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia ten, entre os
seus plans de traballo, involucrar a Administración do Estado no cumprimento
do establecido na Lei 3/1983, de 15 de xuño, de normalización lingüística. Para
isto, estanse a seguir, como folla de rota, os obxectivos marcados para a área
de "Administración periférica do Estado' no Plan xeral de normalización da
lingua galega. De feito, establecéronse diferentes contactos co Ministerio de
Administracións Públicas para avanzar na consecución destes obxectivos.
Isto non está a evitar que se estean a producir casos como o que expon o Sr.
Lobeira Domínguez, caso que non ten ningunha xustificación e que debe ser
corrixido con urxencia.
Por este motivo, con data do 21 de marzo de 2007, envióuselle unha carta ao
director xeral do Instituto Geográfico Nacional na que se lie solicitou a rigorosa
observancia da lexislación en vigor en materia lingüística e mais que proceda a
corrixir os erros que existen na páxina web da institución que dirixe. Ao día da
data, aínda non se recibiu contestación por escrito a esta carta".
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela, 3 de abril de 2007
O director xeral

ntarias

anuel Guillermo Várela Flores

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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