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ridade das persoas no Camiño: prevención de incendios, vixilancia,

alarmas e desinfección 63932

- 08/2PRE-9256(27614)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do Ano

Xacobeo 2010 no concello de Sober en materia de mellora da segu-

ridade das persoas no Camiño: prevención de incendios, vixilancia,

alarmas e desinfección 63933

- 08/2PRE-9257(27615)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do Ano

Xacobeo 2010 no concello de Vilamartín de Valdeorras en materia

de mellora da seguridade das persoas no Camiño: prevención de

incendios, vixilancia, alarmas e desinfección 63934

- 08/2PRE-9258(27617)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a aplicación en Galicia da Lei 39/2006, do 14 de decembro,

de promoción da autonomía personal e atención ás personas en

situación de dependencia, e a información facilitada pola Conselle-

ría de Traballo e Benestar ao respecto 63935

- 08/2PRE-9259(27621)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do Ano

Xacobeo 2010 no concello da Rúa dentro do Plan corrector dos

camiños de Santiago en materia de calidade da oferta turística e o

orzamento destinado a estas 63938

- 08/2PRE-9260(27622)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do Ano

Xacobeo 2010 no concello de Bóveda dentro do Plan corrector dos

camiños de Santiago en materia de calidade da oferta turística e o

orzamento destinado a estas 63939

- 08/2PRE-9261(27623)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do Ano

Xacobeo 2010 no concello de Carballeda de Avia dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de calidade da oferta

turística e o orzamento destinado a estas 63940

- 08/2PRE-9262(27624)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do Ano

Xacobeo 2010 no concello de Chantada dentro do Plan corrector

dos camiños de Santiago en materia de calidade da oferta turística

e o orzamento destinado a estas 63941

- 08/2PRE-9263(27625)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do Ano

Xacobeo 2010 no concello de Monforte de Lemos dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de calidade da oferta

turística e o orzamento destinado a estas 63942

- 08/2PRE-9264(27626)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do Ano

Xacobeo 2010 no concello do Barco de Valdeorras dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de calidade da oferta

turística e o orzamento destinado a estas 63943

- 08/2PRE-9265(27627)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do Ano

Xacobeo 2010 no concello do Saviñao dentro do Plan corrector dos

camiños de Santiago en materia de calidade da oferta turística e o

orzamento destinado a estas 63944

- 08/2PRE-9266(27628)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do Ano

Xacobeo 2010 no concello de Pantón dentro do Plan corrector dos

camiños de Santiago en materia de calidade da oferta turística e o

orzamento destinado a estas 63945

- 08/2PRE-9267(27629)

SUMARIO



Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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(depuración, aforro enerxético, reciclado, etc.) e o orzamento desti-
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Xacobeo 2010 no concello da Pobra do Brollón dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de sostenibilidade

(depuración, aforro enerxético, reciclado, etc.) e o orzamento desti-

nado a estas 63963
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63965

- 08/2PRE-9286(27651)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do Ano

Xacobeo 2010 no concello de Rubiá dentro do Plan corrector dos

camiños de Santiago en materia de sostenibilidade (depuración, afo-
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63967

- 08/2PRE-9288(27653)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do Ano

Xacobeo 2010 no concello de Vilamartín de Valdeorras dentro do

Plan corrector dos camiños de Santiago en materia de sostenibili-

dade (depuración, aforro enerxético, reciclado, etc.) e o orzamento
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Sobre o grao de cumprimento pola Xunta de Galicia do Pacto Local

selado no ano 2006 polo anterior Goberno galego e a Federación

Galega de Municipios e Provincias, no referido á asunción dos custos de

mantemento dos centros de saúde que están a asumir actualmente os

concellos, as actuacións levadas a cabo e os datos ao respecto 63973
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- 08/2PRE-9291(27671)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello da Fonsagrada 63975

- 08/2PRE-9292(27672)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello da Pastoriza 63977

- 08/2PRE-9293(27673)
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Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello da Pontenova 63979

- 08/2PRE-9294(27674)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Portomarín 63981

- 08/2PRE-9295(27675)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Abadín 63983

- 08/2PRE-9296(27676)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Alfoz 63985

- 08/2PRE-9297(27677)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Antas de Ulla 63987

- 08/2PRE-9298(27678)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello das Nogais 63989

- 08/2PRE-9299(27679)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Baleira 63991

- 08/2PRE-9300(27680)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Baralla 63993

- 08/2PRE-9301(27681)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Barreiros 63995

- 08/2PRE-9302(27682)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Becerreá 63997

- 08/2PRE-9303(27683)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Begonte 63999
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- 08/2PRE-9304(27684)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Bóveda 64001

- 08/2PRE-9305(27686)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Burela 64003

- 08/2PRE-9306(27687)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Carballedo 64005

- 08/2PRE-9307(27689)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Castro de Rei 64007

- 08/2PRE-9308(27690)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Castroverde 64009

- 08/2PRE-9309(27691)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Cervantes 64011

- 08/2PRE-9310(27692)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Cervo 64013

- 08/2PRE-9311(27693)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Chantada 64015

- 08/2PRE-9312(27694)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Cospeito 64017

- 08/2PRE-9313(27695)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Folgoso do Courel 64019

- 08/2PRE-9314(27710)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello do Corgo 64021

- 08/2PRE-9315(27696)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Foz 64023

- 08/2PRE-9316(27697)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Friol 64025
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- 08/2PRE-9317(27698)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Guitiriz 64027

- 08/2PRE-9318(27699)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Guntín 64029

- 08/2PRE-9319(27700)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Láncara 64031

- 08/2PRE-9320(27701)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Lourenzá 64033

- 08/2PRE-9321(27702)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Lugo 64035

- 08/2PRE-9322(27703)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Meira 64037

- 08/2PRE-9323(27704)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Mondoñedo 64039

- 08/2PRE-9324(27705)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Monforte de Lemos 64041

- 08/2PRE-9325(27706)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Monterroso 64043

- 08/2PRE-9326(27707)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Muras 64045

- 08/2PRE-9327(27708)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Navia de Suarna 64047

- 08/2PRE-9328(27709)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Negueira de Muñiz 64049

- 08/2PRE-9329(27711)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Oubiña Solla, Rosa e Rodríguez Arias, Marta

Sobre os datos relativos á tramitación de solicitudes de valoración

de dependencia na comarca do Salnés, ao abeiro da Lei 39/2006,

do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e de aten-

ción ás persoas en situación de dependencia 64051

SUMARIO



- 08/2PRE-9330(27712)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello do Incio 64052

- 08/2PRE-9331(27713)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello do Páramo 64054

- 08/2PRE-9332(27714)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello do Saviñao 64056

- 08/2PRE-9333(27715)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello do Valadouro 64058

- 08/2PRE-9334(27716)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello do Vicedo 64060

- 08/2PRE-9335(27717)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Ourol 64062

- 08/2PRE-9336(27718)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Outeiro de Rei 64064

- 08/2PRE-9337(27719)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Palas de Rei 64066

- 08/2PRE-9338(27720)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Pantón 64068

- 08/2PRE-9339(27721)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Paradela 64070

- 08/2PRE-9340(27722)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron expe-

dientes de regulación do emprego e as persoas afectadas durante o

ano 2009 no concello de Pedrafita do Cebreiro 64072
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A Mesa do Parlamento, na reunión do 15 de marzo de 2010,

adoptou os seguintes acordos:

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

Admisión a trámite e publicación 

- 08/2PRE-9240(27597)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Ribas de Sil dentro do

Plan corrector dos camiños de Santiago en materia de res-

tauración de conxuntos e cascos históricos

- 08/2PRE-9241(27598)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Rubiá dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de restaura-

ción de conxuntos e cascos históricos

- 08/2PRE-9242(27599)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Sober dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de restaura-

ción de conxuntos e cascos históricos

- 08/2PRE-9243(27600)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Vilamartín de Valdeorras

dentro do Plan corrector dos camiños de Santiago en mate-

ria de restauración de conxuntos e cascos históricos

- 08/2PRE-9244(27602)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello da Rúa en materia de

mellora da seguridade das persoas no Camiño: prevención

de incendios, vixilancia, alarmas e desinfección

- 08/2PRE-9245(27603)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Bóveda en materia de

mellora da seguridade das persoas no Camiño: prevención

de incendios, vixilancia, alarmas e desinfección 

- 08/2PRE-9246(27604)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Carballeda de Avia en

materia de mellora da seguridade das persoas no Camiño:

prevención de incendios, vixilancia, alarmas e desinfección 

- 08/2PRE-9247(27605)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Chantada en materia de

mellora da seguridade das persoas no Camiño: prevención

de incendios, vixilancia, alarmas e desinfección 

- 08/2PRE-9248(27606)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Monforte de Lemos en

materia de mellora da seguridade das persoas no Camiño:

prevención de incendios, vixilancia, alarmas e desinfección 

- 08/2PRE-9249(27607)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello do Barco de Valdeorras en

materia de mellora da seguridade das persoas no Camiño:

prevención de incendios, vixilancia, alarmas e desinfección 

- 08/2PRE-9250(27608)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios
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Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello do Saviñao en materia de

mellora da seguridade das persoas no Camiño: prevención

de incendios, vixilancia, alarmas e desinfección 

- 08/2PRE-9251(27609)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Pantón en materia de

mellora da seguridade das persoas no Camiño: prevención

de incendios, vixilancia, alarmas e desinfección 

- 08/2PRE-9252(27610)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello da Pobra do Brollón en

materia de mellora da seguridade das persoas no Camiño:

prevención de incendios, vixilancia, alarmas e desinfección 

- 08/2PRE-9253(27611)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Quiroga en materia de

mellora da seguridade das persoas no Camiño: prevención

de incendios, vixilancia, alarmas e desinfección 

- 08/2PRE-9254(27612)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Ribas de Sil en materia

de mellora da seguridade das persoas no Camiño: preven-

ción de incendios, vixilancia, alarmas e desinfección 

- 08/2PRE-9255(27613)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Rubiá en materia de

mellora da seguridade das persoas no Camiño: prevención

de incendios, vixilancia, alarmas e desinfección 

- 08/2PRE-9256(27614)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Sober en materia de

mellora da seguridade das persoas no Camiño: prevención

de incendios, vixilancia, alarmas e desinfección 

- 08/2PRE-9257(27615)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Vilamartín de Valdeorras

en materia de mellora da seguridade das persoas no Camiño:

prevención de incendios, vixilancia, alarmas e desinfección 

- 08/2PRE-9258(27617)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a aplicación en Galicia da Lei 39/2006, do 14 de

decembro, de promoción da autonomía personal e atención

ás personas en situación de dependencia, e a información

facilitada pola Consellería de Traballo e Benestar ao respecto

- 08/2PRE-9259(27621)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello da Rúa dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de calidade da

oferta turística e o orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9260(27622)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Bóveda dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de calidade da

oferta turística e o orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9261(27623)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Carballeda de Avia den-

tro do Plan corrector dos camiños de Santiago en materia de

calidade da oferta turística e o orzamento destinado a estas
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- 08/2PRE-9262(27624)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Chantada dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de calidade da

oferta turística e o orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9263(27625)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Monforte de Lemos den-

tro do Plan corrector dos camiños de Santiago en materia de

calidade da oferta turística e o orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9264(27626)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello do Barco de Valdeorras

dentro do Plan corrector dos camiños de Santiago en mate-

ria de calidade da oferta turística e o orzamento destinado

a estas

- 08/2PRE-9265(27627)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello do Saviñao dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de calidade da

oferta turística e o orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9266(27628)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Pantón dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de calidade da

oferta turística e o orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9267(27629)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello da Pobra do Brollón dentro

do Plan corrector dos camiños de Santiago en materia de

calidade da oferta turística e o orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9268(27630)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Quiroga dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de calidade da

oferta turística e o orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9269(27631)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Ribas de Sil dentro do

Plan corrector dos camiños de Santiago en materia de cali-

dade da oferta turística e o orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9270(27632)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Rubiá dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de calidade da

oferta turística e o orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9271(27633)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Sober dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de calidade da

oferta turística e o orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9272(27634)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Vilamartín de Valdeorras

dentro do Plan corrector dos camiños de Santiago en mate-

ria de calidade da oferta turística e o orzamento destinado a

estas

- 08/2PRE-9273(27636)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre os actos organizados pola Xunta de Galicia para con-

memorar o día 8 de marzo de 2010 o Día Internacional das

Mulleres

- 08/2PRE-9275(27640)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello da Rúa dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de sostenibili-

dade (depuración, aforro enerxético, reciclado, etc.) e o

orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9276(27641)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Bóveda dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de sostenibili-

dade (depuración, aforro enerxético, reciclado, etc.) e o

orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9277(27642)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Carballeda de Avia den-

tro do Plan corrector dos camiños de Santiago en materia de

sostenibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado,

etc.) e o orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9278(27643)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Chantada dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de sostenibili-

dade (depuración, aforro enerxético, reciclado, etc.) e o

orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9279(27644)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Monforte de Lemos den-

tro do Plan corrector dos camiños de Santiago en materia de

sostenibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado,

etc.) e o orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9280(27645)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello do Barco de Valdeorras den-

tro do Plan corrector dos camiños de Santiago en materia de

sostenibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado,

etc.) e o orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9281(27646)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello do Saviñao dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de sostenibili-

dade (depuración, aforro enerxético, reciclado, etc.) e o

orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9282(27647)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Pantón dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de sostenibili-

dade (depuración, aforro enerxético, reciclado, etc.) e o

orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9283(27648)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello da Pobra do Brollón dentro

do Plan corrector dos camiños de Santiago en materia de

sostenibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado,

etc.) e o orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9284(27649)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Quiroga dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de sostenibili-
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dade (depuración, aforro enerxético, reciclado, etc.) e o

orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9285(27650)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Ribas de Sil dentro do

Plan corrector dos camiños de Santiago en materia de soste-

nibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado, etc.) e o

orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9286(27651)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Rubiá dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de sostenibili-

dade (depuración, aforro enerxético, reciclado, etc.) e o

orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9287(27652)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Sober dentro do Plan

corrector dos camiños de Santiago en materia de sostenibili-

dade (depuración, aforro enerxético, reciclado, etc.) e o

orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9288(27653)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios

Sobre as accións concretas levadas a cabo con motivo do

Ano Xacobeo 2010 no concello de Vilamartín de Valdeorras

dentro do Plan corrector dos camiños de Santiago en mate-

ria de sostenibilidade (depuración, aforro enerxético, reci-

clado, etc.) e o orzamento destinado a estas

- 08/2PRE-9289(27664)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre as xestións realizadas en relación coa venda da divi-

sión láctea de Ebro Puleva e as súas consecuencias

- 08/2PRE-9290(27668)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e 2 deputados máis

Sobre o grao de cumprimento pola Xunta de Galicia do

Pacto Local selado no ano 2006 polo anterior Goberno

galego e a Federación Galega de Municipios e Provincias,

no referido á asunción dos custos de mantemento dos cen-

tros de saúde que están a asumir actualmente os concellos,

as actuacións levadas a cabo e os datos ao respecto

- 08/2PRE-9291(27671)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello da Fonsagrada

- 08/2PRE-9292(27672)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello da Pastoriza

- 08/2PRE-9293(27673)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello da Pontenova 

- 08/2PRE-9294(27674)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Portomarín

- 08/2PRE-9295(27675)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Abadín

- 08/2PRE-9296(27676)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Alfoz

- 08/2PRE-9297(27677)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Antas de Ulla

- 08/2PRE-9298(27678)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello das Nogais

- 08/2PRE-9299(27679)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Baleira

- 08/2PRE-9300(27680)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Baralla

- 08/2PRE-9301(27681)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Barreiros

- 08/2PRE-9302(27682)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Becerreá 

- 08/2PRE-9303(27683)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Begonte

- 08/2PRE-9304(27684)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Bóveda

- 08/2PRE-9305(27686)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Burela

- 08/2PRE-9306(27687)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Carballedo

- 08/2PRE-9307(27689)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Castro de Rei

- 08/2PRE-9308(27690)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presenta-

ron expedientes de regulación do emprego e as persoas

afectadas durante o ano 2009 no concello de Castro-

verde

- 08/2PRE-9309(27691)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
Número 206
8 de abril de 2010

63913



Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Cervantes

- 08/2PRE-9310(27692)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Cervo

- 08/2PRE-9311(27693)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Chantada

- 08/2PRE-9312(27694)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Cospeito

- 08/2PRE-9313(27695)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afec-

tadas durante o ano 2009 no concello de Folgoso do Cou-

rel

- 08/2PRE-9314(27710)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello do Corgo

- 08/2PRE-9315(27696)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Foz

- 08/2PRE-9316(27697)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Friol

- 08/2PRE-9317(27698)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Guitiriz

- 08/2PRE-9318(27699)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Guntín

- 08/2PRE-9319(27700)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Láncara

- 08/2PRE-9320(27701)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Lourenzá

- 08/2PRE-9321(27702)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Lugo

- 08/2PRE-9322(27703)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique
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Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Meira

- 08/2PRE-9323(27704)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Mondoñedo

- 08/2PRE-9324(27705)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Monforte de Lemos

- 08/2PRE-9325(27706)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Monterroso

- 08/2PRE-9326(27707)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Muras

- 08/2PRE-9327(27708)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Navia de Suarna

- 08/2PRE-9328(27709)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afec-

tadas durante o ano 2009 no concello de Negueira de

Muñiz

- 08/2PRE-9329(27711)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Oubiña Solla, Rosa e Rodríguez Arias, Marta

Sobre os datos relativos á tramitación de solicitudes de valo-

ración de dependencia na comarca do Salnés, ao abeiro da

Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autono-

mía persoal e de atención ás persoas en situación de depen-

dencia

- 08/2PRE-9330(27712)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello do Incio

- 08/2PRE-9331(27713)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello do Páramo

- 08/2PRE-9332(27714)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello do Saviñao

- 08/2PRE-9333(27715)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello do Valadouro

- 08/2PRE-9334(27716)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello do Vicedo

- 08/2PRE-9335(27717)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Ourol

- 08/2PRE-9336(27718)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Outeiro de Rei

- 08/2PRE-9337(27719)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Palas de Rei

- 08/2PRE-9338(27720)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Pantón

- 08/2PRE-9339(27721)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Paradela

- 08/2PRE-9340(27722)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o número de empresas que pecharon ou presentaron

expedientes de regulación do emprego e as persoas afectadas

durante o ano 2009 no concello de Pedrafita do Cebreiro

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2010

José Manuel Baltar Blanco

Vicepresidente 1.º
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 12:24

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 5 9 7
Data envió: 09/03/2010 12:24:44.272

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de restauración de conxuntos e cascos históricos se levou a
cabo no concello de Ribas de Sil?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:18:50

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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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 12:24

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 5 9 8
Data envió: 09/03/2010 12:24:56.022

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de restauración de conxuntos e cascos históricos se levou a
cabo no concello de Rubia?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:18:59

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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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 12:25

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 5 9 9
Data envió: 09/03/2010 12:25:07.068

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de restauración de conxuntos e cascos históricos se levou a
cabo no concello de Sober?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:19:08
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 12:25
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 2 7 6 0 0

Data envió: 09/03/2010 12:25:30.443

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de restauración de conxuntos e cascos históricos se levou a
cabo no concello de Vilamartín de Valdeorras?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:19:19
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mrÍFiri? I D a t a asento: 09/03/2010 12:39
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 2 7 6 0 2

Data envió: 09/03/2010 12:39:49.442

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

Que accións concretas e que orzamento se inverteu, en materia de mellora
da seguridade das persoas no camino: prevención de incendios, vixilancia,
alarmas, desinfección no Concello de A Rúa?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:35:55
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™ " Data asento: 09/03/2010 12:40
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 2 7 6 0 3

Data envió: 09/03/2010 12:40:05.520

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

Que accións concretas e que orzamento se inverteu, en materia de mellora
da seguridade das persoas no camino: prevención de incendios, vixilancia,
alarmas, desinfección no Concello de Bóveda?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:36:05

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

63922



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 12:40
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 2 7 6 0 4

Data envió: 09/03/2010 12:40:16.910

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

Que accións concretas e que orzamento se inverteu, en materia de mellora
da seguridade das persoas no camino: prevención de incendios, vixilancia,
alarmas, desinfección no Concello de Carballeda de Avia?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:36:15
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™ " Data asento: 09/03/2010 12:40
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 2 7 6 0 5

Data envió: 09/03/2010 12:40:28.191

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

Que accións concretas e que orzamento se inverteu, en materia de mellora
da seguridade das persoas no camino: prevención de incendios, vixilancia,
alarmas, desinfección no Concello de Chantada?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:36:26
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™ " Data asento: 09/03/2010 12:40
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 2 7 6 0 6

Data envió: 09/03/2010 12:40:43.660

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

Que accións concretas e que orzamento se inverteu, en materia de mellora
da seguridade das persoas no camino: prevención de incendios, vixilancia,
alarmas, desinfección no Concello de Monforte de Lemos?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:36:37
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™ " Data asento: 09/03/2010 12:40
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 2 7 6 0 7

Data envió: 09/03/2010 12:40:54.222

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

Que accións concretas e que orzamento se inverteu, en materia de mellora
da seguridade das persoas no camino: prevención de incendios, vixilancia,
alarmas, desinfección no Concello de O Barco de Valdeorras?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:36:47

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

63926



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 12:41
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 2 7 6 0 8

Data envió: 09/03/2010 12:41:05.940

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

Que accións concretas e que orzamento se inverteu, en materia de mellora
da seguridade das persoas no camino: prevención de incendios, vixilancia,
alarmas, desinfección no Concello de O Saviñao?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:36:58
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™ " Data asento: 09/03/2010 12:41
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 2 7 6 0 9

Data envió: 09/03/2010 12:41:18.175

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

Que accións concretas e que orzamento se inverteu, en materia de mellora
da seguridade das persoas no camino: prevención de incendios, vixilancia,
alarmas, desinfección no Concello de Pantón?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:37:08
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™ " Data asento: 09/03/2010 12:41
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 2 7 6 1 0

Data envió: 09/03/2010 12:41:30.315

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

Que accións concretas e que orzamento se inverteu, en materia de mellora
da seguridade das persoas no camino: prevención de incendios, vixilancia,
alarmas, desinfección no Concello de Pobra de Brollón?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:37:17

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

63929



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 12:41
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 2 7 6 1 1

Data envió: 09/03/2010 12:41:41.893

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

Que accións concretas e que orzamento se inverteu, en materia de mellora
da seguridade das persoas no camino: prevención de incendios, vixilancia,
alarmas, desinfección no Concello de Quiroga?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:37:24

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

63930



PARLAMENTO DE GALICIA
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™ " Data asento: 09/03/2010 12:41
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 2 7 6 1 2

Data envió: 09/03/2010 12:41:53.611

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

Que accións concretas e que orzamento se inverteu, en materia de mellora
da seguridade das persoas no camino: prevención de incendios, vixilancia,
alarmas, desinfección no Concello de Ribas de Sil?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:37:32
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™ " Data asento: 09/03/2010 12:42
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

Que accións concretas e que orzamento se inverteu, en materia de mellora
da seguridade das persoas no camino: prevención de incendios, vixilancia,
alarmas, desinfección no Concello de Rubia?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:37:42

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

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

Que accións concretas e que orzamento se inverteu, en materia de mellora
da seguridade das persoas no camino: prevención de incendios, vixilancia,
alarmas, desinfección no Concello de Sober?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:37:51

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

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

Que accións concretas e que orzamento se inverteu, en materia de mellora
da seguridade das persoas no camino: prevención de incendios, vixilancia,
alarmas, desinfección no Concello de Vilamartín de Valdeorras?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:38:00

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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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@parlamentodegallcla.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

Carlos Aymerich Cano, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar do

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

Cámara, apresenta a seguinte Pergunta para a sua resposta escrita^ relativa á

aplicación da Lei de Dependencia na Galiza e á información facilitada pola

Consellaría de Traballo e Benestar ao respecto.

O pasado 8 de Marzo a Conselleira de Traballo e Benestar anunciou, tras criticar o

suposto "caos do bipartito", que as axudas de dependencia tramítanse agora no

prazo de nove meses, que vén de "inxectar" 67 millóns de euros no sistema para

pagar os "atrasos" a 8857 dependentes e que, como consecuencia de todo isto, xa

están atendidas máis de dous terzos das persoas con dereito a prestación "o que

significa máis de 32.000". Délas, indicou a Conselleira secundada pola Directora

Xeral de Atención á Dependencia, máis do 50% - é dicer, ao menos 16.000 - optan

pola libranza do coidador.

Surprende que a Conselleira de Traballo e Benestar ofereza estes dados en rolda de

imprensa sen ter informado previamente ao Parlamento e sen se teren publicado

previamente os dados na páxina web da Consellaría onde os únicos dados

publicados (ás 11:54 horas do día 9 de Marzo) son de data 27 de Novembro, é dicer,

de hai xa tres meses e medio. Mais surprende sobretodo a pouca consistencia dos

dados oferecidos pola Conselleira de os compararmos coas estatísticas publicadas

polo seu departamento e máis eos oferecidos polo Ministerio de Sanidade e Política

Social.
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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@parlamentodegallcla.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Polo que atinxe aos dados publicados na web da Consellaría de Traballo e Benestar

resulta que asáltanos a dúbida de se os 32.800 dependentes atendidos dos que deu

conta a Sra. Mato están a receber efectivamente a súa prestación ou se trata, máis

ben, de persoas con prestación recoñecida dos que apenas unha parte estarían a

recebila. E é que na última estatística publicada pola Consellaría fálase de 23.431

"persoas con prestacións recoñecidas" modificando o anterior conceito de

"atendidos" que era o que figuraba ñas anteriores - e únicas até o de agora -

estatísticas publicadas por este gobernó con datas 31 de Agosto e 30 de Setembro.

É claro que non é o mesmo falar de persoas con dereito a prestación por estaren xa

ditadas as correspondentes resolucións de PÍA que de persoas que están

efectivamente a receber algunha das prestacións recoñecidas na Lei de

Dependencia.

Mais, en segundo lugar, os dados facilitados pola Conselleira Mato contrastan

vivamente eos dados que sobre altas de cuidadores de dependentes en Galiza

oferece a Seguranza Social, publicados na web do Ministerio de Traballo e Política

Social: a día 1 de Marzo de 2010 hai 8817 cuidadores e cuidadoras galegos dados

de alta en Galiza no Convenio Especial de Cuidadores Non Profisionais de

Dependentes. Este deputado sabe que os cuidadores de dependentes que estexan

xubilados ou a traballar non teñen porque se daren de alta na Segurana Social mais,

mesmo así, semella unha diferencia sospeitosamente elevada tendo en conta que

na maioría dos casos estamos a falar de persoas en desemprego ou xubiladas. Dos

máis de 16.000 cuidadores no ámbito familiar que, segundo a Conselleira, están a

receber a súa prestación aos apenas 8817 dados de alta na Seguranza Social.

Así as cousas, formúlanse as seguintes cuestións:
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Cando vai facilitar a Consellaría de Traballo e Benestar ao Parlamento os dados

sobre aplicación da Lei de Dependencia en Galiza oferecidos en rolda de imprensa o

pasado 8 de Marzo de 2010? Cando pensa a Consellaría actualizar a estatística

sobre aplicación da Lei de Dependencia publicada na súa páxina web? Por que

razón na última estatística publicada faise referencia a "persoas con prestacións

recoñecidas" e non a "atendidos" tal e como se viña facendo ñas estatísticas

anteriores? Acaso porque o que a Conselleira anuncia como persoas atendidas son

en realidade persoas con prestacións recoñecidas ainda que non as estexan a

receber efectivamente?

A que razóns atribúe a Consellaría o extraordinario desfase existente entre os dados

facilitados pola Sra. Mato o pasado 8 de Marzo - máis de 16.000 cuidadores de

dependentes recebendo efectivamente a súa prestación - e o feito de que a 1 de

Marzo de 2010 apenas houbese en Galiza 8817 cuidadores dados de alta na

Seguranza Social através do Convenio Especial de Cuidadores Non Profisionais de

Dependentes?

Santiago de Compostela, a 9 de Marzo de 2010

Asdo.: Carlos Aymerich Cano

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 09/03/2010 12:46:44
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de calidade da oferta turística se levou a cabo no concello de
A Rúa?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de mazo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:51:19

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

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de calidade da oferta turística se levou a cabo no concello de
Bóveda?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de mazo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:51:36

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

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de calidade da oferta turística se levou a cabo no concello de
Carballeda de Avia?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de mazo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:51:45

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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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de calidade da oferta turística se levou a cabo no concello de
Chantada?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de mazo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:51:53

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

63941



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 12:54

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 6 2 5
Data envió: 09/03/2010 12:54:40.753

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de calidade da oferta turística se levou a cabo no concello de
Monforte de Lemos?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de mazo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:52:01

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

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de calidade da oferta turística se levou a cabo no concello de
O Barco de Valdeorras?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de mazo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:52:11

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

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de calidade da oferta turística se levou a cabo no concello de
O Saviñao?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de mazo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:52:20
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de calidade da oferta turística se levou a cabo no concello de
Pantón?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de mazo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:52:27
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de calidade da oferta turística se levou a cabo no concello de
Pobra de Brollón?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de mazo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:52:34
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de calidade da oferta turística se levou a cabo no concello de
Quiroga?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de mazo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:52:42
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de calidade da oferta turística se levou a cabo no concello de
Ribas de Sil?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de mazo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:52:50
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de calidade da oferta turística se levou a cabo no concello de
Rubia?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de mazo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:52:58

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

63949



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 12:56

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 6 3 3
Data envió: 09/03/2010 12:56:11.064

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de calidade da oferta turística se levou a cabo no concello de
Sober?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de mazo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:53:06
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de calidade da oferta turística se levou a cabo no concello de
Vilamartín de Valdeorras?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de mazo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 12:53:14
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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, deputada do Grupo Parlamentar do

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

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita en relación

eos actos de conmemoración do 8 de Marzo organizados pola Xunta de Galiza.

O 8 de Marzo é a data instaurada a nivel internacional para conmemorar a

loita das mulleres a prol dunha sociedade sen discriminación de xénero. De feito

ao longo dos anos, non só as asociacións de mulleres, senón o conxunto de

institucións públicas, teñen adoptado este día para evidenciar as discriminacións

que persisten, visibilizar o papel das mulleres, facer balanzo do feito neste

ámbito e anunciar as medidas que se van adoptar. Actos que, en todo caso,

sempre estiveron presididos polo respecto a esta data e a un asunto tan relevante

como é traballar por unha sociedade igualitaria.

O primeiro acto do gobernó presidido polo señor Núñez Feixóo, bota por

térra o rigor e respecto á loita pola igualdade, transformando nunha entroidada

unha data que simboliza o esforzó e traballo de moitas mulleres por erradicar a

discriminación e subordinación. É grave ademáis que nese acto se perpetúen os

estereotipos de xénero. Un despropósito que causa indignación por ser unha burla

á igualdade, protagonizada polos máximos responsábeis dun gobernó.

Polo dito formúlanse as seguintes preguntas para a súa reposta escrita.
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i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Ia) Que valoración ten o Gobernó do acto organizado polo gobernó con

motivo do 8 de Marzo, Día Internacional das Mulleres?

Considera a Xunta de Galiza que nese acto se reproduciron os estereotipos de

xénero?

2a) Que motivou que a Xunta de Galiza non utilizara (nos globos que

lanzou) a cor lila que se asocia coa loita feminista e optara polo rosa

(reproducindo un estereotipo sexista)?

3a) Considera a Secretaría Xeral de Igualdade que este acto contribuíu á

sensibilización social en relación coa discriminación das mulleres?

4a) Cal foi o custe deste acto? En que conceptos se desagregan eses

custes?

Santiago de Compostela, 9 de Marzo de 2010

Asdo.Ana Belén Pontón Móndelo

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Ana Belén Pontón Móndelo na data 09/03/2010 13:01:59
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de sostibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado, ...)
se levou a cabo no concello de A Rúa?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 13:51:02
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de sostibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado, ...)
se levou a cabo no concello de Bóveda?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 13:51:10
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de sostibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado, ...)
se levou a cabo no concello de Carballeda de Avia?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 13:51:16

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

63957



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 13:53

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 6 4 3
Data envió: 09/03/2010 13:53:52.044

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de sostibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado, ...)
se levou a cabo no concello de Chantada?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 13:51:24
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de sostibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado, ...)
se levou a cabo no concello de Monforte de Lemos?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 13:51:32
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de sostibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado, ...)
se levou a cabo no concello de O Barco de Valdeorras?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 13:51:39
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de sostibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado, ...)
se levou a cabo no concello de O Saviñao?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 13:51:47
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de sostibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado, ...)
se levou a cabo no concello de Pantón?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 13:51:55
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de sostibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado, ...)
se levou a cabo no concello de Pobra de Brollón?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 13:52:01
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de sostibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado, ...)
se levou a cabo no concello de Quiroga?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 13:52:09
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de sostibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado, ...)
se levou a cabo no concello de Ribas de Sil?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 13:52:15
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de sostibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado, ...)
se levou a cabo no concello de Rubia?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 13:52:22
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de sostibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado, ...)
se levou a cabo no concello de Sober?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 13:52:29
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

María Quintas Alvarez, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte

partido dos pregunta para a súa resposta por escrito.
Socialistas
de Galicia

O camino de invernó, foi moi empregado polos peregrinos entre os séculos
XVI e XVII, pero existen documentos que testemuñan o seu uso dende o
século XII.

O Camino de invernó, foi usado como importante ruta comercial e tamén
polos peregrinos a Santiago de Compostela como ruta alternativa para
evitar a paisaxe montañosa galega e as condicións adversas nos meses
invernáis, de ai o nome de "Camino de Invernó".

Recentemente, a Xunta de Galicia e o Gobernó de Castela e León,
impulsaron que o Xacobeo 2010, sexa camino oficial, e por este motivo a
deputada asinante formula as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:

1.- Que accións concretas dentro do Plan Corrector de Caminos en
materia de sostibilidade (depuración, aforro enerxético, reciclado, ...)
se levou a cabo no concello de Vilamartín de Valdeorras?

2.- Cal é o orzamento destinado a esas accións concretas?

Pazo do Parlamento, 09 de marzo de 2010

Asdo.: María Quintas Alvarez
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Remedios Quintas Alvarez na data 09/03/2010 13:52:38
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Á Mesa do Parlamento

María Tereixa Paz Franco, deputada do Grupo Parlamentar do

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, relativa ás xestión

realizadas en relación coa venta da división láctea de Puleva e as súas

consecuencias.

O sector lácteo é un sector estratéxico para o noso país desde a

perspectiva económica, social e territorial.

No que atinxe ao ámbito da produción Galiza ocupa o primeiro lugar do

Estado, xa que se produce o 38% do total do sector e o número de produtores

supon o 52% de todos os que teñen cota asignada. Porén, no ámbito da

transformación e distribución da produción láctea a situación é ben diferente.

Acábase de consolidar un feito que afonda na febleza das industrias galegas

fronte ás grandes industrias e distribuidoras transnacionais.

O potencial produtor da nosa nación deberá ser un criterio suficiente para

xustificar a vocación de liderado do sector lácteo galego e a súa capacidade para

condicionar as decisións e as posicións que se adopten no Estado e na Unión

Europea en relación con este sector.

Esta realidade motivou que nos últimos anos o Gobernó galego realizase

unha gran actividade para acompañar o esforzó do sector, logrando en moitas

decisións e actuacións desde Galiza condicionar o devir do sector no Estado e

estando todas elas enmarcadas no obxectivo de vertebrar o sector e de dótalo de
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Galiza

instrumentos que o defendesen con máis eficacia fronte a decisións e intereses

alíeos.

Neste ámbito enmárcanse os avances producidos no establecemento de

relacións contractuais entre produtores e industrias, sendo Galiza a primeira

comunidade na que se estableceron os contratos homologados de todo o Estado,

acompañado, ademáis, coa creación do Observatorio do Sector Lácteo como

instrumento de referencia ao servizo do sector.

A todo isto, hai que engadir as xestións que se foron avanzando e

consolidando para lograr tamén unha incorporación significativa do sector galego

ao ámbito da transformación, propiciando a implicación de capital privado

financeiro e do mundo cooperativo galego na consecución deste obxectivo.

Isto permite, que malia a consciencia da limitación de competencias, que

se desen saltos cualitativos moi relevantes para que o sector lácteo galego se

dotase dun grupo industrial, mesmo con base cooperativo, que liderase o sector,

que se reflectiron mesmo na súa participación no concurso público para o

aproveitamento eólico.

Esta situación de partida foise deteriorando progresivamente desde a

chagada do Partido Popular ao Gobernó galego, non só na situación dos

produtores, senón que a actitude irresponsábel de mirar permanentemente cara as

carencias do Gobernó do Estado ten motivado que acontecementos moi

relevantes para o futuro do sector en Galiza se teñan resolto de forma moi

negativa.
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A xuízo do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego a recente

nova na que se confirma a venta da división láctea de Ebro Puleva á empresa

francesa Lactalis é unha moi mala noticia, xa que ademáis de supor a perda

dunha gran oportunidade de que Galiza conté cun grupo lider no Estado tamén é

un avance na dependencia do sector produtor de quen xa ten un control case

absoluto da distribución.

Esta nova oportunidade perdida, logo de que o Gobernó galego renunciase

a integrar as grandes cooperativas galegas, que ademáis contan con experiencia

no ámbito da transformación, na operación de aluguer da planta de Pascual en

Outeiro de Rei, sen outro argumento que o seu sectarismo partidario, supon

malograr os avances que se tiñan dado e unha renuncia expresa do Gobernó do

Sr. Núñez Feijóo a que desde Galiza se lidere o sector lácteo no Estado.

É preciso que esta Cámara sexa informada de que coñecemento tivo o

Gobernó galego acerca desta operación e sobretodo que xestións e actuacións

realizou para tentar culminar as xestións para que por parte do capital galego se

puidese concretar esta operación.

Estas son as razóns que levan ao Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego, a través da deputada asinante, a formular a seguinte

Pregunta para a súa resposta escrita:

Ia) Cal é a información de que dispuxo o Gobernó galego en relación coa

intención de Ebro Puleva de vender a súa sección láctea?

2a) En que momento tivo coñecemento desa información?
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3a) Realizou, nese momento, algunha xestión orientada a propiciar que a

participación de capital galego nesa operación?

4a) Utilizou o Gobernó galego os avances e as xestións que se tiñan

realizado nese ámbito coa finalidade de lograr a incorporación de Galiza ao

sector transformador?

5a) Non considera que este é un duro golpe para o sector lácteo?

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2010.

Asdo.: María Tereixa Paz Franco

Deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

María Tereixa Paz Franco na data 09/03/2010 17:06:15
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Ufe Grupo Parlamentario

A Mesa da Cámara

José Manuel Lage Tunas, Mar Barcón Sánchez e Modesto Pose
partido dos Mesura, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
^ 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 escrita.

Cal é o grao de cumprimento, por parte da Xunta de Galicia, do Pacto
Local no referido á asunción dos custes de mantemento dos centros de
saúde que na actualidade asumen os concellos?

Que pasos se teñen dado no ano 2009 por parte da Xunta de Galicia para
dar cumprimento ao Pacto local sellado no ano 2006 polo anterior gobernó
da Xunta e pola FEGAMP?

Que custes ten asumido a Xunta de Galicia no ano 2009, en cumprimento
do Pacto Local? Con indicación expresa dos custes por concello, ou
infraestrutura, ou equipamento público do que se asumen os custes de
mantemento.

Pazo do Parlamento, 9 de febreiro de 2010

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Mar Barcón Sánchez
Modesto Pose Mesura

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

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 09/03/2010 14:23:59

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

Mar Barcón Sánchez na data 09/03/2010 14:24:04

Modesto Pose Mesura na data 09/03/2010 14:24:14

3artido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Fonsagrada (A).

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Fonsagrada (A), desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:23:34
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Pastoriza (A).

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Pastoriza (A), desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 17:36:43
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Pontenova (A).

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Pontenova (A), desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:24:19
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Portomarín.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Portomarín, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:24:40
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Abadín.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Abadín, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 17:38:04
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Alfoz.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Alfoz, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:25:26
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Galiza

Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Antas de Ulla.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

63987
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Galiza

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Antas de Ulla, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:25:44
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gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Nogais (As).

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

63989



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 17:42
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 6 7 8

Data envió: 09/03/2010 17:42:28.906

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ
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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Nogais (As), desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 17:42:09
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gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Baleira.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Baleira, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 17:44:11
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Parlamento de Galiza

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Baralla.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Baralla, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:26:29
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Barreiros.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Barreiros, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 17:58:14
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15702 Santiago de Compostela
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Becerrea.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

63997
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Becerrea, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 17:59:19
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Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Begonte.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Begonte, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 18:00:15
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Bóveda.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64001
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Data envió: 09/03/2010 18:02:03.196

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ
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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Bóveda, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:27:50

64002



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/03/2010 18:12

N° Rexistro: 27686
Data envió: 09/03/2010 18:12:57.996

i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Burela.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64003



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 18:12
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 6 8 6

Data envió: 09/03/2010 18:12:57.996

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ
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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Burela, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 18:02:45

64004



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/03/2010 18:14

N° Rexistro: 27687
Data envió: 09/03/2010 18:14:06.447

i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Carballedo.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64005



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 18:14
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 6 8 7

Data envió: 09/03/2010 18:14:06.447

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ
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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Carballedo, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 18:13:40

64006



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/03/2010 18:17

N° Rexistro: 27689
Data envió: 09/03/2010 18:17:21.600

i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Castro de Rei.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64007



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 18:17
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 6 8 9

Data envió: 09/03/2010 18:17:21.600

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ
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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Castro de Rei, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 18:14:41

64008



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/03/2010 18:17

N° Rexistro: 27690
Data envió: 09/03/2010 18:17:34.709

i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Castroverde.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64009



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 18:17
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 2 7 6 9 0

Data envió: 09/03/2010 18:17:34.709

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ

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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Castroverde, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:28:49

64010



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/03/2010 18:17

N° Rexistro: 27691
Data envió: 09/03/2010 18:17:48.818

i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Cervantes.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64011



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 18:17
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 2 7 6 9 1

Data envió: 09/03/2010 18:17:48.818

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ

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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Cervantes, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:29:04

64012



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/03/2010 18:18

N° Rexistro: 27692
Data envió: 09/03/2010 18:18:02.490

i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Cervo.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64013



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 09/03/2010 18:18
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 6 9 2

Data envió: 09/03/2010 18:18:02.490

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ
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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Cervo, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:29:29

64014



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/03/2010 18:18

N° Rexistro: 27693
Data envió: 09/03/2010 18:18:15.052

i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Chantada.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64015



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 09/03/2010 18:18
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 6 9 3

Data envió: 09/03/2010 18:18:15.052

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ
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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Chantada, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:29:39

64016



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 09/03/2010 18:18
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 6 9 4

Data envió: 09/03/2010 18:18:31.911

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ
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

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Cospeito.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64017



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 09/03/2010 18:18
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 6 9 4

Data envió: 09/03/2010 18:18:31.911

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ
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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Cospeito, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:30:18
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/03/2010 18:18

N° Rexistro: 27695
Data envió: 09/03/2010 18:18:46.239

i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Folgoso do Courel.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64019



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 09/03/2010 18:18
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 6 9 5

Data envió: 09/03/2010 18:18:46.239

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ
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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Folgoso do Courel, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:30:37
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/03/2010 18:24

N° Rexistro: 27710
Data envió: 09/03/2010 18:24:32.951

i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Corgo (O).

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64021



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 18:24
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 2 7 7 1 0

Data envió: 09/03/2010 18:24:32.951

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ

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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Corgo (O), desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:36:31
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/03/2010 18:19

N° Rexistro: 27696
Data envió: 09/03/2010 18:19:14.332

i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Foz.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64023



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 09/03/2010 18:19
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 6 9 6

Data envió: 09/03/2010 18:19:14.332

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ
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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Foz, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:30:52
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/03/2010 18:19

N° Rexistro: 27697
Data envió: 09/03/2010 18:19:27.144

i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Friol.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64025



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 09/03/2010 18:19
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 6 9 7

Data envió: 09/03/2010 18:19:27.144

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ
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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Friol, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:33:03
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/03/2010 18:19

N° Rexistro: 27698
Data envió: 09/03/2010 18:19:38.379

i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Guitiriz.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64027



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 09/03/2010 18:19
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 6 9 8

Data envió: 09/03/2010 18:19:38.379

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ
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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Guitiriz, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:33:18

64028



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/03/2010 18:19

N° Rexistro: 27699
Data envió: 09/03/2010 18:19:50.206

i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Guntín.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64029



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 09/03/2010 18:19
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 2 7 6 9 9

Data envió: 09/03/2010 18:19:50.206

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ

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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Guntín, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:33:35

64030



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/03/2010 18:20

N° Rexistro: 27700
Data envió: 09/03/2010 18:20:09.019

i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Láncara.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64031



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 09/03/2010 18:20
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 2 7 7 0 0

Data envió: 09/03/2010 18:20:09.019

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ

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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Láncara, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:33:50

64032
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i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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
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Galiza

Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Lourenzá.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Lourenzá, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:34:06
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Lugo.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Lugo, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:34:21
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15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Meira.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Meira, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:34:36
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15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Mondoñedo.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Mondoñedo, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:34:52
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Monforte de Lemos.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64041



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 18:21
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 2 7 7 0 5

Data envió: 09/03/2010 18:21:07.096

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ

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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Monforte de Lemos, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:35:11
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gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Monterroso.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Monterroso, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:35:29
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Muras.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Muras, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:35:44
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Navia de Suarna.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Navia de Suarna, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:36:01
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Negueira de Muñiz.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Negueira de Muñiz, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 18:22:22
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A Mesa do Parlamento

Rosa Oubiña Solía e Marta Rodríguez Arias, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia ao abeiro
do artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa
contestación por escrito:

1.- Cal foi o numero de solicitudes, valoracións así como o grao de
Dependencia presentadas nos Concellos da Comarca do Saines?

2.- Cantos dependentes están reciben atención conforme a Lei de
Dependencia na Comarca do Saines?

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2010

Asinado dixitalmente por:

Rosa Oubiña Solía na data 09/03/2010 18:23:43

Marta Rodríguez Arias na data 09/03/2010 18:23:50

Pazo do Parlamento # Rúa do Hórreo, s/n
Teif.: 981 551 510 « Fax: 981 551 422 * e-maü: gp-pp@par!amentodega!icia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Incio (O).

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Incio (O), desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:36:48

64053



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 09/03/2010 18:25

N° Rexistro: 27713
Data envió: 09/03/2010 18:25:04.560

i&ÑSS ÍSSi-ií SSSS SSIÍSÍ
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

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Páramo (O).

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:

64054



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 09/03/2010 18:25
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 2 7 7 1 3

Data envió: 09/03/2010 18:25:04.560

i&ÑSS KSS-iSS&SSS SSIÍSÍ

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

Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Páramo (O), desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:37:05
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Saviñao (O).

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Saviñao (O), desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:37:22
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Valadouro (O).

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Valadouro (O), desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:37:42
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Vicedo (O).

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Vicedo (O), desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:37:57
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Ourol.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Ourol, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:38:13
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Outeiro de Rei.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Outeiro de Rei, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:38:32
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Palas de Re i.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Palas de Rei, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:38:48
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Pantón.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Pantón, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:39:03
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Paradela.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Paradela, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:39:19
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

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

Gobernó Galego, relativa ao peche de empresas e a súa influencia no concello de

Pedrafita do Cebreiro.

Alegando unha situación de crise económica o ano 2009 ten representado,

dende o ponto de vista da actividade empresarial e o emprego, un constante

incremento de peche de empresas e do número de persoas paradas, aumentando

as cifras do paro xa de por si bastante altas.

A situación preocupante pola que pasaban moitas persoas en decembro do

2008 (189.903) sumáronse 32.936 máis durante todo o ano pasado, significando

un incremento do 17,34%.

A esta situación de precariedade hai que sumarlle os efectos inducidos que

repercuten no resto do tecido económico, alimentando un proceso que aínda non

se lie albisca o seu fin.

Coa preocupación en canto a como esta evoluíndo o desemprego é polo

que formulamos as seguintes preguntas dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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Ia) Cantas son as empresas que durante o ano 2009 pecharon no concello

de Pedrafita do Cebreiro, desagregadas por sectores?.

2a) Cal é o numero de persoas afectadas, desagregadas por sexo e sectores

nese concello?

3a) Cal é o número de empresas que presentaron un expedente de

regulación de emprego extintivo e persoas afectadas, desagregadas por sectores

nese concello?

4a) Cantas empresas presentaron un expedente de regulación de emprego

temporal e cantas persoas foron afectadas, desagregadas por sectores nese

concello?

Santiago de Compostela, a 8 de Marzo do 2010.

Asdo. Henrique Viéitez Alonso

Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 09/03/2010 13:39:40
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