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- 08/PNP-0670 (41203)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia, e dous deputados máis

Sobre o cumprimento, pola Xunta de Galicia, das obrigas estableci-

das na Lei orgánica 2/2010, de saúde sexual e reprodutiva e de inte-

rrupción voluntaria do embarazo, no Real decreto 825/2010, de des-

envolvemento parcial da Lei orgánica 2/2010, e no Real decreto

831/2010, de garantía da calidade asistencial da prestación á inte-

rrupción voluntaria do embarazo 79750
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- 08/PNP-0671(41245)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e seis deputados máis

Sobre o cambio no Regulamento xeral de vehículos, relativo á

homologación da sinalización luminosa nos vehículos dos servizos

de emerxencias 79754

- 08/PNP-0672(41442)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a non supresión da Educación Permanente de Adultos nos

centros de ensino públicos de Galicia 79757

- 08/PNP-0673(41446)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e dous deputados máis

Sobre a promoción dun sistema de educación inclusivo en Galicia

para os alumnos con discapacidade en todos os niveis educativos

79760

- 08/PNP-0674(41471)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e tres deputados máis

Sobre a urxente convocatoria dos premios de excelencia académica

para o alumnado que iniciara os seus estudos universitarios no Sis-

tema Universitario de Galicia no curso 2010-2011 79763

- 08/PNP-0675(41475)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a adopción de medidas para o recoñecemento dos núcleos

rurais preexistentes de carácter tradicional afectados pola lexislación

de costas 79767

- 08/PNP-0676(41552)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e dous deputados máis

Sobre a modificación do Plan anual de formación do profesorado

2010-2011 79771

- 08/PNP-0677(41586)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel, e Pose Mesura, Modesto

Sobre a dotación ó Hospital do Barbanza, do cadro de persoal de

celadores, antes de que finalice o verán do ano 2010 79774

- 08/PNP-0678(41589)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre a adopción das medidas necesarias para o cumprimento por

parte de Alimentos lácteos, dos compromisos e obrigacións empre-

sariais e comerciais, co fin de garantir os pagos a produtores, pro-

veedores e empresas de servizos 79777

3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

- 08/PNC-1057 (41204)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia, e tres deputados máis

Sobre o cumprimento, pola Xunta de Galicia, das obrigas estableci-

das na Lei orgánica 2/2010, de saúde sexual e reprodutiva e de inte-

rrupción voluntaria do embarazo, no Real decreto 825/2010, de des-

envolvemento parcial da Lei orgánica 2/2010 e no Real decreto

831/2010, de garantía da calidade asistencial da prestación á inte-

rrupción voluntaria do embarazo 79779

- 08/PNC-1058(41244)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e seis deputados máis

Sobre o cambio no Regulamento xeral de vehículos, relativo á

homologación da sinalización luminosa nos vehículos dos servizos

de emerxencias 79783

- 08/PNC-1059(41251)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Ruíz Rivas, Manuel, e cinco deputados máis

Sobre as tarefas esenciais para a recuperación e posta en valor do

patrimonio histórico e etnográfico da illa de Sálvora 79786

- 08/PNC-1061(41261)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Sobre a mellora da sinalización viaria cara  Porto do Son, en con-

creto na vía de alta capacidade Brión-Noia, na autovía da Barbanza,

e na confluencia coa AC-550 dende Muros 79790

- 08/PNC-1062(41265)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre en que fase se atopa o proceso de concentración parcelaria

na parroquia de San Bartolomeu de Berrande, no concello de Vilar-

devós (Ourense) 79792

- 08/PNC-1063(41266)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre en que fase se atopa o proceso de concentración parcelaria

nas parroquias do Burgo, Vilamaior e Camba, no concello de Castro

Caldelas (Ourense) 79794

- 08/PNC-1064(41439)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre o mantemento da Educación Permanente de Adultos nos cen-

tros de ensino público da cidade de Vigo 79796

- 08/PNC-1065(41441)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a non supresión da Educación Permanente de Adultos nos

centros de ensino público de Galicia 79799

- 08/PNC-1066(41445)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e dous deputados máis

Sobre a promoción dun sistema de educación inclusivo en Galicia

para os alumnos con discapacidade en todos os niveis educativos

79802

- 08/PNC-1067(41450)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique, e Táboas Veleiro, María Teresa

Sobre a restitución do itinerario de transporte público entre Verdu-

cido e Fornelos de Montes 79805

- 08/PNC-1068(41465)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito, e Táboas Veleiro, María Teresa

Sobre a adopción de medidas para o recoñecemento dos núcleos rurais

preexistentes de carácter tradicional afectados pola lexislación de costas

79807

- 08/PNC-1069(41472)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e tres deputados máis

Sobre a urxente convocatoria dos premios de excelencia académica

para o alumnado que iniciara os seus estudos universitarios no Sis-

tema Universitario de Galicia no curso 2010-2011 79811

- 08/PNC-1070(41553)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e tres deputados máis

Sobre a modificación do Plan anual de formación do profesorado

2010-2011 79815

- 08/PNC-1071(41581)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as medidas que se van adoptar para a defensa da frota pes-

queira galega que captura pescada 79818

- 08/PNC-1072(41587)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel, e Pose Mesura, Modesto

Sobre a dotación ó Hospital do Barbanza, do cadro de persoal de

celadores, antes de que finalice o verán do ano 2010 79822

- 08/PNC-1073(41588)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre a adopción das medidas necesarias para o cumprimento por

parte de Alimentos lácteos, dos compromisos e obrigacións empre-

sariais e comerciais, co fin de garantir os pagos a produtores, pro-

vedores e empresas de servizos 79825

4. Procedementos de información
4.2. Interpelacións

- 08/INT-0469(41070)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre a previsión por parte da Consellería do Medio Rural para

acordar cos representantes do sector e as organizacións implicadas

o texto definitivo do Decreto polo que se regulará a creación da nova

figura de ordenación forestal (Sofor) 79827

- 08/INT-0470(41071)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre cando ten previsto a Consellería do Medio Rural a publicación

no DOG do decreto polo que se regulan as sofor 79830

- 08/INT-0472(41201)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, Mar, e cinco deputados máis

Sobre se considera o Goberno galego que a certificación de obra

pública sen realizar é unha práctica habitual que responde ao inte-

rese xeral 79832
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- 08/INT-0473(41205)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia, e tres deputados máis

Sobre a contribución da Xunta de Galicia para que as mulleres que

se enfronten á decisión da interrupción voluntaria do embarazo dis-

poñan da máxima información para poder decidir 79834

- 08/INT-0474(41260)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel, e dous deputados máis

Sobre os motivos polos que o Goberno galego non executa a sen-

tenza do Tribunal Supremo de xullo de 2009 pola que se anulan os

exames das oposicións de inspección turística da Xunta de Galicia

79838

- 08/INT-0476(41492)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre o traspaso das escolas infantís 79841

- 08/INT-0477(41501)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre os novos centros que se incorporaron á actual CEMIT, ante-

rior Rede de Dinamización da Sociedade de Información 79844

- 08/INT-0478(41577)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as camas hospitalarias do Sergas que se pechan entre xuño

e setembro de 2010 79847

- 08/INT-0480(41591)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

López Vidal, Pablo Xabier, e Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os criterios utilizados na adxudicación do contrato de conce-

sión de obra pública da autovía Carballo-Berdoias 79850

4.3. Preguntas
4.3.1. Preguntas orais en Pleno

- 08/POP-1341(41206)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia Belén, e tres deputados máis

Sobre se o Goberno galego vai cumprir coas obrigas, de acordo co

establecido na Lei 2/2010, de saúde sexual e reprodutiva e de inte-

rrupción voluntaria do embarazo, incluíndo a garantía da posibili-

dade de realizar a interrupción voluntaria do embarazo nos centros

sanitarios da rede pública galega 79853

- 08/POP-1342(41212)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre como se está a materializar a estratexia educativa, a nivel de

contidos curriculares e de reparto de equipos tecnolóxicos, do Pro-

xecto Abalar 79856

- 08/POP-1343(41226)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre a valoración da Consellería de Educación e Ordenación Uni-

versitaria respecto da dinámica da matrícula no ámbito da FP 79858

- 08/POP-1344(41227)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre as actuacións de dinamización social-institucional da lingua

galega que ten en marcha a Secretaría Xeral de Política Lingüística

79860

- 08/POP-1345(41228)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre o desenvolvemento do Programa de gratuidade solidaria de

libros de texto nos cursos 2010-2011 79862

- 08/POP-1346(41229)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre as actuacións que se implementaron no mestrado universita-

rio de profesorado ca fin de mellorar a súa organización 79864

- 08/POP-1347(41230)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre a opinión da Consellería de Educación e Ordenación Univer-

sitaria respecto á oferta educativa do sistema universitario galego

(SUG) no tocante aos mestrados oficiais 79866

- 08/POP-1348(41232)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito, e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre a situación do sector naval e industrias auxiliares do porto de

Marín e as medidas que se van adoptar para a súa defensa 79868
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- 08/POP-1349(41237)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e seis deputados máis

Sobre os beneficios que se están a acadar co desenvolvemento do

Plan de reestruturación do parque móbil da Xunta de Galicia 79871

- 08/POP-1351(41241)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e cinco deputados máis

Sobre a valoración política que fai o Goberno de Galicia respecto do

VII Encuentro 79873

- 08/POP-1352(41242)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e cinco deputados máis

Sobre os avances que está impulsando a Consellería de Presiden-

cia, Administracións Públicas e Xustiza na implementación das TIC

e da e-administración nas entidades locais galegas 79875

- 08/POP-1353(41248)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, Mar, e cinco deputados máis

Sobre a previsión do Goberno galego da introdución  como unha

práctica habitual na xestión da obra pública da certificación de obras

sen rematar, para velar polo interese xeral 79877

- 08/POP-1354(41254)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio, e Táboas Veleiro, María Teresa

Sobre o atraso na adxudicación da vía de alta capacidade (VAC)

Carballo-Berdoias 79879

- 08/POP-1356(41257)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre en que fase se atopa o proceso de concentración parcelaria

nas parroquias do Burgo, Vilamaior e Camba, no concello de Castro

Caldelas (Ourense) 79881

- 08/POP-1357(41444)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre os criterios pedagóxicos que se seguiron na supresión da

Educación Permanente de Adultos en cincuenta centros públi-

cos 79883

- 08/POP-1358(41448)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as actuacións da Xunta de Galicia para garantir que o Pan-

teón de Galegos Ilustres sexa un espazo de titularidade pública que

preserve o seu carácter laico e civil 79885

- 08/POP-1359(41454)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a situación da implantación da receita electrónica no territorio

galego 79887

- 08/POP-1360(41457)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno galego

para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira (A Coruña),

dun comedor escolar 79889

- 08/POP-1361(41460)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno galego

para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira (A Coruña),

dun comedor escolar 79892

- 08/POP-1362(41463)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno galego

para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira (A Coruña),

dun comedor escolar 79895

- 08/POP-1363(41468)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno galego

para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira (A Coruña),

dun comedor escolar 79898

- 08/POP-1364(41474)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e tres deputados máis

Sobre a valoración do actual conselleiro de Educación da supresión

da convocatoria dos premios de excelencia académica para o alum-

SUMARIO



nado que iniciara os seus estudos universitarios no Sistema Univer-

sitario de Galicia 79901

- 08/POP-1365(41476)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno galego

para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira (A Coruña),

dun comedor escolar 79904

- 08/POP-1366(41479)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno galego

para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira (A Coruña),

dun comedor escolar 79907

- 08/POP-1367(41482)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel, e dous deputados máis

Sobre os motivos polos que o Goberno galego non executa a Sen-

tenza do Tribunal Supremo, de xullo de 2009, pola que se anulan os

exames das oposicións de inspección turística da Xunta de Galicia

79910

- 08/POP-1369(41497)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre o traspaso das escolas infantís 79914

- 08/POP-1370(41499)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique, e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a dotación dunha escola infantil no concello de Mondariz

79917

- 08/POP-1371(41503)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as condicións de continuidade da Rede de Dinamización da

Sociedade da Información 79919

- 08/POP-1372(41511)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre a creación de novas profesións sociais para combater o paro

79921

- 08/POP-1373(41512)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre a apertura dun expediente sancionador en relación coa sen-

tenza ditada polo Xulgado do Social nº 2 de Ferrol que afecta a unha

empresa que foi condenada solidariamente coa directora xeral de

Formación e Colocación 79923

- 08/POP-1374(41513)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre as declaracións da conselleira de Traballo e Benestar a un

medio de comunicación en relación co desemprego 79925

- 08/POP-1375(41514)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre o número de traballadores beneficiados polas axudas esta-

blecidas na Orde do 2 de outubro de 2009 da Consellería de Traba-

llo e Benestar 79927

- 08/POP-1376(41554)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e tres deputados máis

Sobre a valoración do conselleiro de Educación e Ordenación Uni-

versitaria da redución das actividades formativas que presenta o

Plan anual de formación do profesorado 2010-2011 79929

- 08/POP-1377(41570)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os motivos que levaron ao Goberno galego a acordar a con-

cesión do aval, sen necesidade de garantías, á empresa Alimentos

Lácteos 79932

- 08/POP-1378(41572)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os compromisos esixidos pola Consellería do Medio Rural á

empresa Alimento Lácteos, condicionados ás axudas públicas ás

que pode optar respecto do mantemento dos postos de traballo,

garantía de recollida de leite e sinatura de contratos homologados

para o prezo de leite cos produtores 79934

- 08/POP-1379(41575)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia
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Sobre a valoración do Goberno galego da política empresarial e

comercial que está a levar a cabo Alimentos Lácteos respecto da

repercusión no mercado do leite e do conxunto do sector lácteo

galego 79936

- 08/POP-1380(41579)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as medidas que pensa tomar o Goberno galego relativas aos

recursos humanos para abordar a situación das listas de espera na

sanidade 79938

- 08/POP-1386(41590)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre quen se encarga da supervisión e o control do cumprimento

das cláusulas que establece o contrato de aluguer dos medios

aéreos que interveñen na extinción de incendios, das condicións

técnicas e mecánicas dos medios aéreos e das horas de voo e

periodos de descanso dos pilotos 79941

4.3.2. Preguntas orais en Comisión

- 08/POC-4429 (41207)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia, e tres deputados máis

Sobre a contribución da Xunta de Galicia para que as mulleres que

se enfronten á decisión da interrupción voluntaria do embarazo dis-

poñan da máxima información para poder decidir 79943

- 08/POC-4430(41217)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e cinco deputados máis

Sobre os traballos de potenciacion dos centros integrados de FP

que está a desenvolver a CEOU no actual curso académico 79947

- 08/POC-4431(41218)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre a evolución da matrícula de FP nos últimos anos 79949

- 08/POC-4432(41220)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e sete deputados máis

Sobre as actuacións de dinamización social e institucional da lingua galega

que ten en marcha a Secretaría Xeral de Política Lingüística 79951

- 08/POC-4433(41221)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre as melloras organizativas que se impulsarán por parte da

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as universi-

dades galegas no mestrado de profesorado 79953

- 08/POC-4434(41222)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre o posicionamento da oferta de mestrado por parte do sistema

universitario galego (SUG) de cara a mellorar a súa calidade de

impacto na sociedade 79955

- 08/POC-4435(41223)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre o proceso seguido pola Consellería de Educación e Ordena-

ción Universitaria para o desenvolvemento do Proxecto Abalar nos

centros educativos de Galicia 79957

- 08/POC-4436(41224)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre o proceso seguido pola Consellería de Educación e Ordena-

ción Universitaria para a adquisición de equipos informáticos e tec-

nolóxicos para o Proxecto Abalar 79959

- 08/POC-4437(41225)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e cinco deputados máis

Sobre as novidades que se levan implementado no Programa de gra-

tuidade solidaria de libros de texto para o curso 2010-2011 79961

- 08/POC-4439(41235)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito, e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre a situación do sector naval e industrias auxiliares do porto de

Marín e as medidas que se van adoptar para a súa defensa 79963

- 08/POC-4440(41236)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e cinco deputados máis

Sobre os cambios na xestión do parque móbil da Xunta de Galicia

79967

- 08/POC-4441(41238)
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e catro deputados máis

Sobre as medidas concretas que está a levar a adiante o Goberno

galego para racionalizar e mellorar a eficiencia do sector público

autonómico 79969

- 08/POC-4442(41240)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e cinco deputados máis

Sobre a valoración política que fai o Goberno de Galicia respecto do

VII Encuentro 79971

- 08/POC-4443(41243)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e cinco deputados máis

Sobre os avances que está impulsando a Consellería de Presiden-

cia, Administracións Públicas e Xustiza na implementación das TIC

e da e-administración nas entidades locais galegas 79973

- 08/POC-4444(41246)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e catro deputados máis

Sobre os novos ámbitos nos que ten avanzado a formación impar-

tida pola Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) 79975

- 08/POC-4445(41249)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez,  Mar, e cinco deputados máis

Sobre a previsión do Goberno galego da introdución  como unha

práctica habitual na xestión da obra pública da certificación de obras

sen rematar, para velar polo interese xeral 79977

- 08/POC-4446(41253)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio, e Táboas Veleiro, María Teresa

Sobre o atraso na adxudicación da vía de alta capacidade (VAC)

Carballo-Berdoias 79979

- 08/POC-4448(41259)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre en que fase se atopa o proceso de concentración parcelaria

nas parroquias do Burgo, Vilamaior e Camba, no concello de Castro

Caldelas (Ourense) 79982

- 08/POC-4449(41264)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique, e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os danos cuasados en elementos construtivos nas vivendas

de promoción pública da rúa Cervantes no concello de Mondariz

79984

- 08/POC-4450(41443)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre os motivos para a eliminación da Educación Permanente de

Adultos en tres centros públicos da cidade de Vigo 79987

- 08/POC-4451(41451)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique, e Táboas Veleiro, María Teresa

Sobre a supresión do itinerario de transporte público entre Verducido

e Fornelos de Montes 79990

- 08/POC-4452(41453)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a situación da implantación da receita electrónica no territorio

galego 79993

- 08/POC-4453(41458)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno galego

para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira (A Coruña),

dun comedor escolar 79996

- 08/POC-4454(41461)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno galego

para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira (A Coruña),

dun comedor escolar 79999

- 08/POC-4457(41464)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno galego

para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira (A Coruña),

dun comedor escolar 80002

- 08/POC-4455(41469)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno galego

para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira (A Coruña),

dun comedor escolar 80005

- 08/POC-4456(41473)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e tres deputados máis

Sobre a valoración do actual conselleiro de Educación da supresión

da convocatoria dos premios de excelencia académica para o alum-

nado que iniciara os seus estudos universitarios no Sistema Univer-

sitario de Galicia 80008

- 08/POC-4458(41477)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno galego

para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira (A Coruña),

dun comedor escolar 80011

- 08/POC-4459(41480)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno galego

para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira (A Coruña),

dun comedor escolar 80014

- 08/POC-4460(41483)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel, e dous deputados máis

Sobre os motivos polos que o Goberno galego non executa a Sen-

tenza do Tribunal Supremo, de xullo de 2009, pola que se anulan os

exames das oposicións de inspección turística da Xunta de Galicia

80017

- 08/POC-4461(41485)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rego González, Ismael

Sobre as razóns polas que nos telexornais das 14.30 horas, e

dous0.30 horas, do día 26 de xuño, non se recollese ningunha infor-

mación nin referencia á manifestación celebrada na Mariña lucense

en defensa da sanidade pública nesa zona 80021

- 08/POC-4463(41495)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre o traspaso das escolas infantís 80023

- 08/POC-4464(41496)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e dous deputados máis

Sobre a situación da Unidade de Saúde Mental do Val Miñor 80026

- 08/POC-4465(41502)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre os plans relacionados coa sociedade da información 80028

- 08/POC-4466(41505)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e dous deputados máis

Sobre a posta en marcha pola Consellería de Economía e Industria

das medidas do Igape, en cooperación coa Consellería de Traballo

e Benestar, tras o compromiso do Sr. conselleiro durante a súa

visista a Quiroga o pasado día 26 de maio 80031

- 08/POC-4467(41506)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre a valoración da conselleira de Sanidade da evolución das

listas de espera no Hospital de Monforte de Lemos nos últimos

meses 80033

- 08/POC-4468(41507)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre a creación de novas profesións sociais para combater o

paro 80036

- 08/POC-4469(41508)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre a evolución do desemprego en Galicia nos primeiros seis

meses do ano 2010 80038

- 08/POC-4470(41509)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre as declaracións da conselleira de Traballo e Benestar a un

medio de comunicación en relación co desemprego 80040

- 08/POC-4471(41510)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis
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Sobre o número de traballadores beneficiados polas axudas esta-

blecidas na Orde do 2 de outubro de 2009 da Consellería de Traba-

llo e Benestar 80042

- 08/POC-4472(41516)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre a exención da achega de garantías reais á empresa Alimen-

tos Lácteos 80044

- 08/POC-4473(41555)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e tres deputados máis

Sobre a valoración do conselleiro de Educación e Ordenación Uni-

versitaria da redución das actividades formativas que presenta o

Plan anual de formación do profesorado 2010-2011 80046

- 08/POC-4474(41556)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre a empresa coa que a Consellería do Medio Rural contratou o

alugueiro dos medios aéreos que prestan servizos de extinción de

incendios forestais 80049

- 08/POC-4475(41557)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre a previsión do Goberno galego, a posta en marcha da marca

de calidade "Galega100%" para o leite e a aprobación do Decreto

polo que se pretenden regular as mencións relativas á orixe ou pro-

cedencia galega na etiquetaxe dos produtos alimentarios, entre eles

o leite e outros produtos da pesca e da acuicultura 80051

- 08/POC-4511(41558)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre se é habitual por parte do Igape concederlles ás empresas

avais sen necesidade de achegar garantías 80053

- 08/POC-4476(41559)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os motivos do Goberno galego na concesión do aval, sen

necesidade de achegar garantías reais, a Alimentos Lácteos 80055

- 08/POC-4477(41560)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María do Carme, e catro deputados máis

Sobre cantos profesionais, no conxunto dos hospitais públicos da

sanidade galega, se declararon obxectores de conciencia ante a

nova Lei de saúde sexual e reprodutiva 80057

- 08/POC-4478(41562)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María do Carme, e catro deputados máis

Sobre como a Consellería de Sanidade pretende informar as xes-

tantes galegas en relación co que marca a nova Lei de saúde sexual

e reprodutiva 80061

- 08/POC-4479(41580)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o expediente sancionador aberto pola Comisión Nacional de

Competencia ao sector mexilloeiro galego 80064
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1. Procedementos de natureza normativa
1.2. Proxectos e proposicións de lei
1.2.1. Proxectos de lei

O Pleno do Parlamento, na reunión do 20 de xullo de 2010,

adoptou os seguintes acordos:

– Rexeitamento das emendas á totalidade do Proxecto de lei

polo que se suprime o organismo autónomo do Servizo Galego

de Promoción da Igualdade do Home e da Muller e se modifican

determinados artigos da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo

en igualdade das mulleres de Galicia [08/PL-0012(36940)]

– Rexeitamento das emendas á totalidade do Proxecto de lei de

augas de Galicia [08/PL-0013(37112)]

Rexeitamento emendas á totalidade:

- 08/PL-0012(36940)

Presidencia da Xunta de Galicia

Polo que se suprime o organismo autónomo Servizo Galego

de Promoción da Igualdade do Home e da Muller e se modi-

fican determinados artigos da Lei 2/2007, do 28 de marzo,

do traballo en igualdade das mulleres de Galicia

BOPG núm. 247, do 08.06.2010

Sométense a votación as emendas á totalidade de devolución

e resultan rexeitadas por 35 votos a favor, 38 votos en con-

tra e ningunha abstención.

- 08/PL-0013(37112)

Presidencia da Xunta de Galicia

De augas de Galicia

BOPG núm. 247, do 08.06.2010

Sométense a votación ás emendas á totalidade de devolución

e resultan rexeitadas por 35 votos a favor, 38 votos en con-

tra e ningunha abstención.

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2010

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

A Mesa do Parlamento, na reunión do 19 de xullo de 2010,

adoptou os seguintes acordos

1.2.2. Proposicións de lei 

- 08/PPLC-0003 (37820)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

De modificación da Lei 22/1988, do 28 de xullo,  de costas

BOPG núm. 252, do 15.06.2010

Coñecemento Informe impacto de xénero e traslado aos gru-

pos parlamentarios

- 08/PPLC-0009 (41619)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

De publicidade institucional de Galicia

BOPG núm. 258, do 23.06.2010

Coñecemento Informe impacto de xénero e traslado aos gru-

pos parlamentarios

3. Procedementos de control e impulso
3.6. Proposicións non de lei
3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno

Admisión a trámite e publicación

- 08/PNP-0670 (41203)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia, e dous deputados máis

Sobre o cumprimento, pola Xunta de Galicia, das obrigas esta-

blecidas na Lei orgánica 2/2010, de saúde sexual e reprodutiva

e de interrupción voluntaria do embarazo, no Real decreto

825/2010, de desenvolvemento parcial da Lei orgánica 2/2010,

e no Real decreto 831/2010, de garantía da calidade asistencial

da prestación á interrupción voluntaria do embarazo

- 08/PNP-0671(41245)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e seis deputados máis

Sobre o cambio no Regulamento xeral de vehículos, relativo

á homologación da sinalización luminosa nos vehículos dos

servizos de emerxencias

- 08/PNP-0672(41442)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a non supresión da Educación Permanente de Adultos

nos centros de ensino públicos de Galicia
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- 08/PNP-0673(41446)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e dous deputados máis

Sobre a promoción dun sistema de educación inclusivo en

Galicia para os alumnos con discapacidade en todos os

niveis educativos

- 08/PNP-0674(41471)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e tres deputados máis

Sobre a urxente convocatoria dos premios de excelencia aca-

démica para o alumnado que iniciara os seus estudos uni-

versitarios no Sistema Universitario de Galicia no curso

2010-2011

- 08/PNP-0675(41475)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a adopción de medidas para o recoñecemento dos

núcleos rurais preexistentes de carácter tradicional afectados

pola lexislación de costas

- 08/PNP-0676(41552)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e dous deputados máis

Sobre a modificación do Plan anual de formación do profe-

sorado 2010-2011

- 08/PNP-0677(41586)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel, e Pose Mesura, Modesto

Sobre a dotación ó Hospital do Barbanza, do cadro de per-

soal de celadores, antes de que finalice o verán do ano 2010

- 08/PNP-0678(41589)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre a adopción das medidas necesarias para o cumpri-

mento por parte de Alimentos lácteos, dos compromisos e

obrigacións empresariais e comerciais, co fin de garantir

os pagos a produtores, proveedores e empresas de servi-

zos

3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

Admisión a trámite, asignación a Comisión e publicación

- 08/PNC-1057 (41204)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia, e tres deputados máis

Sobre o cumprimento, pola Xunta de Galicia, das obrigas

establecidas na Lei orgánica 2/2010, de saúde sexual e

reprodutiva e de interrupción voluntaria do embarazo, no

Real decreto 825/2010, de desenvolvemento parcial da Lei

orgánica 2/2010 e no Real decreto 831/2010, de garantía da

calidade asistencial da prestación á interrupción voluntaria

do embarazo

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/PNC-1058(41244)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e seis deputados máis

Sobre o cambio no Regulamento xeral de vehículos, relativo

á homologación da sinalización luminosa nos vehículos dos

servizos de emerxencias

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xus-

tiza e Interior

- 08/PNC-1059(41251)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Ruíz Rivas, Manuel, e cinco deputados máis

Sobre as tarefas esenciais para a recuperación e posta en

valor do patrimonio histórico e etnográfico da illa de Sálvora

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio

Ambiente e Servizos

- 08/PNC-1061(41261)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Sobre a mellora da sinalización viaria cara  Porto do Son, en

concreto na vía de alta capacidade Brión-Noia, na autovía da

Barbanza, e na confluencia coa AC-550 dende Muros

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio

Ambiente e Servizos

- 08/PNC-1062(41265)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre en que fase se atopa o proceso de concentración par-

celaria na parroquia de San Bartolomeu de Berrande, no

concello de Vilardevós (Ourense)

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 08/PNC-1063(41266)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre en que fase se atopa o proceso de concentración par-

celaria nas parroquias do Burgo, Vilamaior e Camba, no

concello de Castro Caldelas (Ourense)

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 08/PNC-1064(41439)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Viéitez Alonso, Henri-

que

Sobre o mantemento da Educación Permanente de Adultos

nos centros de ensino público da cidade de Vigo

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/PNC-1065(41441)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a non supresión da Educación Permanente de Adultos

nos centros de ensino público de Galicia

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/PNC-1066(41445)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e dous deputados máis

Sobre a promoción dun sistema de educación inclusivo en

Galicia para os alumnos con discapacidade en todos os

niveis educativos

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/PNC-1067(41450)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique, e Táboas Veleiro, María Teresa

Sobre a restitución do itinerario de transporte público entre

Verducido e Fornelos de Montes

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio

Ambiente e Servizos

- 08/PNC-1068(41465)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito, e Táboas Veleiro, María Teresa

Sobre a adopción de medidas para o recoñecemento dos

núcleos rurais preexistentes de carácter tradicional afectados

pola lexislación de costas

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio

Ambiente e Servizos

- 08/PNC-1069(41472)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e tres deputados máis

Sobre a urxente convocatoria dos premios de excelencia aca-

démica para o alumnado que iniciara os seus estudos uni-

versitarios no Sistema Universitario de Galicia no curso

2010-2011

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/PNC-1070(41553)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e tres deputados máis

Sobre a modificación do Plan anual de formación do profe-

sorado 2010-2011

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/PNC-1071(41581)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as medidas que se van adoptar para a defensa da frota

pesqueira galega que captura pescada

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

- 08/PNC-1072(41587)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel, e Pose Mesura, Modesto

Sobre a dotación ó Hospital do Barbanza, do cadro de per-

soal de celadores, antes de que finalice o verán do ano 2010

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/PNC-1073(41588)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre a adopción das medidas necesarias para o cumpri-

mento por parte de Alimentos lácteos, dos compromisos

e obrigacións empresariais e comerciais, co fin de garan-

tir os pagos a produtores, provedores e empresas de ser-

vizos

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

4. Procedementos de información
4.2. Interpelacións

- 08/INT-0469(41070)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia
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Sobre a previsión por parte da Consellería do Medio Rural

para acordar cos representantes do sector e as organizacións

implicadas o texto definitivo do Decreto polo que se regu-

lará a creación da nova figura de ordenación forestal (Sofor)

- 08/INT-0470(41071)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre cando ten previsto a Consellería do Medio Rural a

publicación no DOG do decreto polo que se regulan as sofor

- 08/INT-0472(41201)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, Mar, e cinco deputados máis

Sobre se considera o Goberno galego que a certificación de

obra pública sen realizar é unha práctica habitual que res-

ponde ao interese xeral

- 08/INT-0473(41205)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia, e tres deputados máis

Sobre a contribución da Xunta de Galicia para que as mulle-

res que se enfronten á decisión da interrupción voluntaria do

embarazo dispoñan da máxima información para poder deci-

dir

- 08/INT-0474(41260)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel, e dous deputados máis

Sobre os motivos polos que o Goberno galego non executa a

sentenza do Tribunal Supremo de xullo de 2009 pola que se

anulan os exames das oposicións de inspección turística da

Xunta de Galicia

- 08/INT-0476(41492)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Ignacio

Sobre o traspaso das escolas infantís

- 08/INT-0477(41501)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre os novos centros que se incorporaron á actual CEMIT,

anterior Rede de Dinamización da Sociedade de Informa-

ción

- 08/INT-0478(41577)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as camas hospitalarias do Sergas que se pechan entre

xuño e setembro de 2010

- 08/INT-0480(41591)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

López Vidal, Pablo Xabier, e Soneira Tajes, María Soledad

Sobre os criterios utilizados na adxudicación do contrato de

concesión de obra pública da autovía Carballo-Berdoias

4.3. Preguntas
4.3.1. Preguntas orais en Pleno

Admisión a trámite e publicación

- 08/POP-1341 (41206)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia Belén, e tres deputados máis

Sobre se o Goberno galego vai cumprir coas obrigas, de

acordo co establecido na Lei 2/2010, de saúde sexual e repro-

dutiva e de interrupción voluntaria do embarazo, incluíndo a

garantía da posibilidade de realizar a interrupción voluntaria

do embarazo nos centros sanitarios da rede pública galega

- 08/POP-1342(41212)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre como se está a materializar a estratexia educativa, a

nivel de contidos curriculares e de reparto de equipos tecno-

lóxicos, do Proxecto Abalar

- 08/POP-1343(41226)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre a valoración da Consellería de Educación e Ordena-

ción Universitaria respecto da dinámica da matrícula no

ámbito da FP

- 08/POP-1344(41227)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre as actuacións de dinamización social-institucional da

lingua galega que ten en marcha a Secretaría Xeral de Polí-

tica Lingüística
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- 08/POP-1345(41228)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre o desenvolvemento do Programa de gratuidade soli-

daria de libros de texto nos cursos 2010-2011

- 08/POP-1346(41229)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre as actuacións que se implementaron no mestrado uni-

versitario de profesorado ca fin de mellorar a súa organización

- 08/POP-1347(41230)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre a opinión da Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria respecto á oferta educativa do sistema univer-

sitario galego (SUG) no tocante aos mestrados oficiais

- 08/POP-1348(41232)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito, e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre a situación do sector naval e industrias auxiliares do

porto de Marín e as medidas que se van adoptar para a súa

defensa

- 08/POP-1349(41237)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e seis deputados máis

Sobre os beneficios que se están a acadar co desenvolve-

mento do Plan de reestruturación do parque móbil da Xunta

de Galicia

- 08/POP-1351(41241)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e cinco deputados máis

Sobre a valoración política que fai o Goberno de Galicia res-

pecto do VII Encuentro

- 08/POP-1352(41242)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e cinco deputados máis

Sobre os avances que está impulsando a Consellería de Pre-

sidencia, Administracións Públicas e Xustiza na implemen-

tación das TIC e da e-administración nas entidades locais

galegas

- 08/POP-1353(41248)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, Mar, e cinco deputados máis

Sobre a previsión do Goberno galego da introdución  como

unha práctica habitual na xestión da obra pública da certifi-

cación de obras sen rematar, para velar polo interese xeral

- 08/POP-1354(41254)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio, e Táboas Veleiro, María Teresa

Sobre o atraso na adxudicación da vía de alta capacidade

(VAC) Carballo-Berdoias 

- 08/POP-1356(41257)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre en que fase se atopa o proceso de concentración par-

celaria nas parroquias do Burgo, Vilamaior e Camba, no

concello de Castro Caldelas (Ourense)

- 08/POP-1357(41444)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre os criterios pedagóxicos que se seguiron na supresión

da Educación Permanente de Adultos en cincuenta centros

públicos

- 08/POP-1358(41448)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as actuacións da Xunta de Galicia para garantir que o

Panteón de Galegos Ilustres sexa un espazo de titularidade

pública que preserve o seu carácter laico e civil

- 08/POP-1359(41454)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a situación da implantación da receita electrónica no

territorio galego

- 08/POP-1360(41457)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno

galego para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira

(A Coruña), dun comedor escolar
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- 08/POP-1361(41460)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno

galego para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira

(A Coruña), dun comedor escolar

- 08/POP-1362(41463)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno

galego para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira

(A Coruña), dun comedor escolar

- 08/POP-1363(41468)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno

galego para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira

(A Coruña), dun comedor escolar

- 08/POP-1364(41474)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e tres deputados máis

Sobre a valoración do actual conselleiro de Educación da

supresión da convocatoria dos premios de excelencia acadé-

mica para o alumnado que iniciara os seus estudos universi-

tarios no Sistema Universitario de Galicia

- 08/POP-1365(41476)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno

galego para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira

(A Coruña), dun comedor escolar

- 08/POP-1366(41479)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno

galego para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira

(A Coruña), dun comedor escolar

- 08/POP-1367(41482)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel, e dous deputados máis

Sobre os motivos polos que o Goberno galego non executa a

Sentenza do Tribunal Supremo, de xullo de 2009, pola que

se anulan os exames das oposicións de inspección turística

da Xunta de Galicia

- 08/POP-1369(41497)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Aymerich Cano, Carlos

Ignacio

Sobre o traspaso das escolas infantís

- 08/POP-1370(41499)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique, e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a dotación dunha escola infantil no concello de Mon-

dariz

- 08/POP-1371(41503)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as condicións de continuidade da Rede de Dinamiza-

ción da Sociedade da Información

- 08/POP-1372(41511)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre a creación de novas profesións sociais para combater

o paro

- 08/POP-1373(41512)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre a apertura dun expediente sancionador en relación coa

sentenza ditada polo Xulgado do Social nº 2 de Ferrol que

afecta a unha empresa que foi condenada solidariamente coa

directora xeral de Formación e Colocación

- 08/POP-1374(41513)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre as declaracións da conselleira de Traballo e Benestar

a un medio de comunicación en relación co desemprego

- 08/POP-1375(41514)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis
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Sobre o número de traballadores beneficiados polas axudas

establecidas na Orde do 2 de outubro de 2009 da Conselle-

ría de Traballo e Benestar

- 08/POP-1376(41554)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e tres deputados máis

Sobre a valoración do conselleiro de Educación e Ordena-

ción Universitaria da redución das actividades formativas

que presenta o Plan anual de formación do profesorado

2010-2011

- 08/POP-1377(41570)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os motivos que levaron ao Goberno galego a acordar

a concesión do aval, sen necesidade de garantías, á empresa

Alimentos Lácteos

- 08/POP-1378(41572)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os compromisos esixidos pola Consellería do Medio

Rural á empresa Alimento Lácteos, condicionados ás axudas

públicas ás que pode optar respecto do mantemento dos pos-

tos de traballo, garantía de recollida de leite e sinatura de

contratos homologados para o prezo de leite cos produtores

- 08/POP-1379(41575)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre a valoración do Goberno galego da política empresa-

rial e comercial que está a levar a cabo Alimentos Lácteos

respecto da repercusión no mercado do leite e do conxunto

do sector lácteo galego

- 08/POP-1380(41579)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as medidas que pensa tomar o Goberno galego relati-

vas aos recursos humanos para abordar a situación das listas

de espera na sanidade

- 08/POP-1386(41590)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre quen se encarga da supervisión e o control do cum-

primento das cláusulas que establece o contrato de aluguer

dos medios aéreos que interveñen na extinción de incendios,

das condicións técnicas e mecánicas dos medios aéreos e das

horas de voo e periodos de descanso dos pilotos

4.3.2. Preguntas orais en Comisión

- 08/POC-4429 (41207)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia, e tres deputados máis

Sobre a contribución da Xunta de Galicia para que as mulle-

res que se enfronten á decisión da interrupción voluntaria do

embarazo dispoñan da máxima información para poder deci-

dir

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-4430(41217)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e cinco deputados máis

Sobre os traballos de potenciacion dos centros integrados de

FP que está a desenvolver a CEOU no actual curso acadé-

mico

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4431(41218)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre a evolución da matrícula de FP nos últimos anos

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4432(41220)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e sete deputados máis

Sobre as actuacións de dinamización social e institucional da

lingua galega que ten en marcha a Secretaría Xeral de Polí-

tica Lingüística

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4433(41221)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre as melloras organizativas que se impulsarán por parte

da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as

universidades galegas no mestrado de profesorado

Comisión 4.ª, Educación e Cultura
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- 08/POC-4434(41222)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre o posicionamento da oferta de mestrado por parte do

sistema universitario galego (SUG) de cara a mellorar a súa

calidade de impacto na sociedade

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4435(41223)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre o proceso seguido pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria para o desenvolvemento do Pro-

xecto Abalar nos centros educativos de Galicia

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4436(41224)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e seis deputados máis

Sobre o proceso seguido pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria para a adquisición de equipos

informáticos e tecnolóxicos para o Proxecto Abalar

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4437(41225)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román, e cinco deputados máis

Sobre as novidades que se levan implementado no Programa de

gratuidade solidaria de libros de texto para o curso 2010-2011

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4439(41235)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito, e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre a situación do sector naval e industrias auxiliares do

porto de Marín e as medidas que se van adoptar para a súa

defensa

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-4440(41236)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e cinco deputados máis

Sobre os cambios na xestión do parque móbil da Xunta de

Galicia

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xus-

tiza e Interior

- 08/POC-4441(41238)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e catro deputados máis

Sobre as medidas concretas que está a levar a adiante o

Goberno galego para racionalizar e mellorar a eficiencia do

sector público autonómico

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xus-

tiza e Interior

- 08/POC-4442(41240)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e cinco deputados máis

Sobre a valoración política que fai o Goberno de Galicia res-

pecto do VII Encuentro

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xus-

tiza e Interior

- 08/POC-4443(41243)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e cinco deputados máis

Sobre os avances que está impulsando a Consellería de Pre-

sidencia, Administracións Públicas e Xustiza na implemen-

tación das TIC e da e-administración nas entidades locais

galegas

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xus-

tiza e Interior

- 08/POC-4444(41246)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio, e catro deputados máis

Sobre os novos ámbitos nos que ten avanzado a formación

impartida pola Academia Galega de Seguridade Pública

(Agasp)

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xus-

tiza e Interior

- 08/POC-4445(41249)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez,  Mar, e cinco deputados máis

Sobre a previsión do Goberno galego da introdución  como

unha práctica habitual na xestión da obra pública da certifi-

cación de obras sen rematar, para velar polo interese xeral

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xus-

tiza e Interior

- 08/POC-4446(41253)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio, e Táboas Veleiro, María Teresa

Sobre o atraso na adxudicación da vía de alta capacidade

(VAC) Carballo-Berdoias 

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio

Ambiente e Servizos

- 08/POC-4448(41259)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre en que fase se atopa o proceso de concentración par-

celaria nas parroquias do Burgo, Vilamaior e Camba, no

concello de Castro Caldelas (Ourense)

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 08/POC-4449(41264)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique, e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os danos cuasados en elementos construtivos nas

vivendas de promoción pública da rúa Cervantes no conce-

llo de Mondariz

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-4450(41443)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre os motivos para a eliminación da Educación Perma-

nente de Adultos en tres centros públicos da cidade de Vigo

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4451(41451)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique, e Táboas Veleiro, María Teresa

Sobre a supresión do itinerario de transporte público entre

Verducido e Fornelos de Montes

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio

Ambiente e Servizos

- 08/POC-4452(41453)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a situación da implantación da receita electrónica no

territorio galego

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-4453(41458)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno

galego para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira

(A Coruña), dun comedor escolar

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4454(41461)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno

galego para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira

(A Coruña), dun comedor escolar

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4457(41464)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno

galego para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira

(A Coruña), dun comedor escolar

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4455(41469)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno

galego para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira

(A Coruña), dun comedor escolar

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4456(41473)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e tres deputados máis

Sobre a valoración do actual conselleiro de Educación da

supresión da convocatoria dos premios de excelencia acadé-

mica para o alumnado que iniciara os seus estudos universi-

tarios no Sistema Universitario de Galicia

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4458(41477)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno

galego para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira

(A Coruña), dun comedor escolar
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Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4459(41480)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as accións que ten pensado levar a adiante o Goberno

galego para dotar o colexio O Grupo, no concello de Ribeira

(A Coruña), dun comedor escolar

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4460(41483)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel, e dous deputados máis

Sobre os motivos polos que o Goberno galego non executa a

Sentenza do Tribunal Supremo, de xullo de 2009, pola que

se anulan os exames das oposicións de inspección turística

da Xunta de Galicia

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xus-

tiza e Interior

- 08/POC-4461 (41485)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rego González, Ismael

Sobre as razóns polas que nos telexornais das 14.30 horas, e

dous0.30 horas, do día 26 de xuño, non se recollese nin-

gunha información nin referencia á manifestación celebrada

na Mariña lucense en defensa da sanidade pública nesa zona

Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Com-

pañía da RTVG

- 08/POC-4463(41495)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Ignacio

Sobre o traspaso das escolas infantís

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4464(41496)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e dous deputados máis

Sobre a situación da Unidade de Saúde Mental do Val Miñor

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-4465(41502)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre os plans relacionados coa sociedade da informa-

ción

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 08/POC-4466(41505)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e dous deputados máis

Sobre a posta en marcha pola Consellería de Economía e

Industria das medidas do Igape, en cooperación coa Conse-

llería de Traballo e Benestar, tras o compromiso do Sr. con-

selleiro durante a súa visista a Quiroga o pasado día 26 de

maio

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 08/POC-4467(41506)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre a valoración da conselleira de Sanidade da evolución

das listas de espera no Hospital de Monforte de Lemos nos

últimos meses

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-4468(41507)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre a creación de novas profesións sociais para combater

o paro

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-4469(41508)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre a evolución do desemprego en Galicia nos primeiros

seis meses do ano 2010

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-4470(41509)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre as declaracións da conselleira de Traballo e Benestar

a un medio de comunicación en relación co desemprego

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-4471(41510)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis
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Sobre o número de traballadores beneficiados polas axudas

establecidas na Orde do 2 de outubro de 2009 da Conselle-

ría de Traballo e Benestar 

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-4472(41516)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José, e tres deputados máis

Sobre a exención da achega de garantías reais á empresa Ali-

mentos Lácteos

Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 08/POC-4473(41555)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo, e tres deputados máis

Sobre a valoración do conselleiro de Educación e Ordena-

ción Universitaria da redución das actividades formativas

que presenta o Plan anual de formación do profesorado

2010-2011

Comisión 4.ª, Educación e Cultura

- 08/POC-4474(41556)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre a empresa coa que a Consellería do Medio Rural con-

tratou o alugueiro dos medios aéreos que prestan servizos de

extinción de incendios forestais

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes

- 08/POC-4475(41557)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre a previsión do Goberno galego, a posta en marcha da

marca de calidade "Galega100%" para o leite e a aprobación

do Decreto polo que se pretenden regular as mencións rela-

tivas á orixe ou procedencia galega na etiquetaxe dos produ-

tos alimentarios, entre eles o leite e outros produtos da pesca

e da acuicultura

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 08/POC-4511(41558)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre se é habitual por parte do Igape concederlles ás

empresas avais sen necesidade de achegar garantías

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 08/POC-4476(41559)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os motivos do Goberno galego na concesión do aval,

sen necesidade de achegar garantías reais, a Alimentos Lác-

teos

Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 08/POC-4477(41560)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María do Carme, e catro deputados máis

Sobre cantos profesionais, no conxunto dos hospitais

públicos da sanidade galega, se  declararon obxectores

de conciencia ante a nova Lei de saúde sexual e reprodu-

tiva

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-4478(41562)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María do Carme, e catro deputados máis

Sobre como a Consellería de Sanidade pretende informar as

xestantes galegas en relación co que marca a nova Lei de

saúde sexual e reprodutiva

Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 08/POC-4479(41580)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o expediente sancionador aberto pola Comisión

Nacional de Competencia ao sector mexilloeiro galego

Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo

Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2010

José Manuel Baltar Blanco

Vicepresidente 1.º
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz, ó abeiro do disposto no Artigo 163 do Regulamento do
Parlamento de Galicia referente ós procedementos lexislativos
especiáis, e de acordó co Artigo 87.2 da Constitución Española que
establece que as Asambleas das Comunidades Autónomas
poderán remitir á Mesa do Congreso unha Proposición de Lei,
delegando ante a citada Cámara un máximo de tres membros da
Asamblea encargados da súa defensa e da acordó co disposto no
artigo 10-f do Estatuto de Autonomía para Galicia, que establece
que son funcións do Parlamento de Galicia entre outras presentar
perante a Mesa do Congreso dos Deputados Proposicións de Lei,
presenta a seguinte.

Proposición de Lei
para a súa remisión á Mesa do Congreso dos Deputados

Exposición de Motivos

A Lei 22/1988, de 28 de Xullo de Costas (B.O.E. núm. 181, do 29 de
Xullo do 1988), promúlgase co nobre propósito de poner orden ante
o "crecente proceso de privatización e depredación" da franxa
costeira española que pasou de asentar a un 12 por cento da
poboación española a principios do século XX ó 35 por cento actual,
proporción que chegaba a triplicarse estacionalmente en certas
zonas por concentración turística, xa que o 82 por cento de esta
actividade concentrábase na costa. Asemade o 40 por cento da
costa española no momento da promulgación da Lei, estaba xa
urbanizada ou tina a cualificación de urbanizable, un 7 por cento
estaba dedicada a instalacións portuarias, un 3 por cento a
instalacións industriáis e un 8 por cento a usos agrícolas. Sendo o
litoral, segundo o Observatorio para a Sostenibilidade de España, o
territorio de máis alto valor e maior flaxilidade do conxunto do
Estado.
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Sinala a exposición de motivos da citada Lei a esixencia apremiante
de dar unha solución clara e inequívoca ó dobre proceso de
privatización e destrucción da costa, tanto para a zona de dominio
marítimo terrestre como para os territorios colindantes mediante o
establecemento de normas raras e precisas e o establecemento das
correspondentes zonas de servidume.

No espirito do lexislador está presente poner orden no crecente
proceso de urbanización pero tamén está presente o respecto ós
dereitos adquiridos legalmente, pero tamén "a protección e
conservación dos seus valores e virtualidades naturais e culturáis".
Quere esto dicir asemade como é obvio que no espirito do
lexislador está o respecto ós asentamentos tradicionais de
poboación que conforman o acervo cultural español e de xeito
especialmente importante nunha Comunidade Autónoma como a
Galega de fondo raígame marítimo e mariñeiro.

No espirito do lexislador está clara a intencionalidade mesmo de
respecto a estes núcleos, xa que se regula "con precisión" a
situación das edificacións existentes que resulten incompatibles coa
aplicación da Lei: si se construíron ilegalmente ábrese a
posibilidade de legalízalas pero só por razóns de interese público. Si
se construirán legalmente, respéctanse os dereitos adquiridos,
atemperando a situación da obra á natureza do terreo no que se
empraza. Queda claro que o espirito do lexislador é a de respectar
o existente na súa plenitude, xa que forma parte do acervo cultural
de un país, evitando que progrese a ocupación do dominio público
marítimo terrestre o das zonas de servidume. Esto queda recollido
na disposición transitoria cuarta (c) na que se indica que con
respecto ás edificacións legáis: "no resto da zona de servidume de
protección e nos termos no que a mesma aplicase ás diferentes
clases de solo, conforme ó establecido na disposición transitoria
terceira, poderán realizarse obras de reparación e mellora, sempre
que non impliquen aumento de volume sobre as construccións
existentes e sen que o incremento de valor que estas comporten
poida ser tido en conta a efectos expropiatorios". Naturalmente o
que é unha reparación e unha mellora entra dentro das
competencias de cada Comunidade Autónoma en materia de
urbanismo.
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A Lei foi obxecto de varios recursos de inconstitucionalidade que
foron finalmente resoltos na STC 149/1991, pero a aplicación
práctica da mesma veuse dificultada na nosa Comunidade
Autónoma polo feito de que a administración Central aínda non ten
rematado o proceso de deslinde da Costa Galega e ademáis no
proceso de aplicación práctica reveláronse insuficiencias da Lei que
se tiveron que resolver mediante normativa autonómica.

Unha das mais serias deficiencias é que a Lei non contempla un
fenómeno urbanístico netamente galego como son os
asentamentos rurais, recoñecidos como Solos de Núcleo Rural
(SNR) na lexislación urbanística galega, que forman parte do acervo
cultural galego e que precisan asemade ser recoñecidos como unha
figura urbanística propia a nivel estatal. Sendo esta unha das
causas polas que o Grupo Popular presenta esta Proposición de
Lei.

É pois necesario matizar e concretar certos aspectos que non
resultan suficientemente claros como para evitar dubidas na súa
interpretación que en ocasións poden dar lugar a solucións
prácticas de distinto signo.

Un dos elementos que suscita mais dificultades de interpretación e
aplicación da actual redacción da Lei de Costas é o seu réxime
transitorio. Para os terreos que á entrada en vigor da citada Norma
tivesen o carácter de urbanos, non só a anchura da franxa costeira
redúcese de cen a vinte metros, senón que baixo determinadas
condicións, resultan autorizables usos que con carácter xeral están
prohibidos en dita franxa e por outra banda poden ser autorizadas
obras de conservación e mellora ñas edificacións que resultan
contrarias á Lei pero que foron legalmente construidas antes da súa
entrada en vigor.
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O realismo político ten que recoñecer a situación rexistral e de
servicios urbanísticos existentes en Galicia antes do ano 1988. Para
a determinación ou non de un núcleo como urbano non se poden
esixir os criterios de 2006, xa que moitos dos asentamentos rurais
catalogados como SNR existentes naquela época, presentaban
serias carencias rexistrais e de servicios urbanísticos dos que
certamente os menos culpables eran os cidadáns destes núcleos,
que non poden ser por tanto dobremente penalizados á hora de
legalízala súa situación. Por outra banda a normativa autonómica
conten suficientes elementos e disposicións para evitar os abusos
que pretende evitar a Lei. Reforzándose neste momento coa
redacción do Plan de Ordenación do Litoral, que se atopa nun moi
avanzado estado de tramitación, e que parte do obxectivo común de
preservar os valores ambientáis e naturais da costa, fixando o
marco para un desenvolvemento sostible dos procesos de
ocupación do espacios litoral.

Por outra parte o actual proceso de deslinde está a producir
situacións que son moralmente inxustas e que resultan nunha
expropiación de vivendas e outros bens inmobles á xente que as
construíu de boa fe, moitas veces amparadas en actos
administrativos de tal natureza que non podían facer suponer ós
hoxe afectados que o seu réxime de propiedade podería variar.
Pero para agravar mais as cousas sobre moitos de estes bens
existen constituidas hipotecas ou outras cargas financeiras
constituidas legalmente e alíeos á intencionalidade dos hoxe
afectados que estimaban estar realizando estes actos ó amparo da
legalidade, que ó pasar a titularidade estatal esixan inxustamente
unha situación financeira e legal, que non son asumibles polos hoxe
afectados que nunca deben de pagar un cambio da lexislación
estatal ou actos das administracións públicas co seu propio
patrimonio.
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Desde o Partido Popular de Galicia levouse a cabo un primeiro
intento de solución, mediante o Decreto 158/2005 co que se
pretendía regular a situación dos núcleos preexistentes ó ano 1988.
Dita iniciativa foi recurrida no seu momento polo Gobernó do
Estado, presidido polo Sr. Rodríguez Zapatero. Posteriormente, en
marzo de 2006 e outubro de 2008, o Partido Popular de Galicia
presentou, respectivamente unha Proposición Non de Lei e unha de
Lei, no Parlamento Galego, na que se proponían modificar varias
disposicións da Lei de Costas, para poder dar solucións ós núcleos
rurais preexistentes ó 1988 situados na área de afección da anterior
norma, en ambos casos as iniciativas foron rexeitadas.

A Xunta de Galicia a fináis do 2008 tenta dar solución a esta
problemática a través da inserción na Lei de Vivenda dunha
emenda, que reproducía prácticamente o Decreto 158/2005
presentado no seu día e recurrido polo Gobernó Central, pola cal
se equiparaban os núcleos costeiros tradicionais non catalogados
como tales nos respectivos planeamentos municipais, a solo
urbano coa finalidade de que non quedasen afectados nos
deslindes da Lei de Costas.

Xa naqueles intres desde o noso Grupo Parlamentario se
cuestionou esta medida, sendo conscientes de que a única
posibilidade de arranxo desta situación pasa por unha modificación
da Lei de Costas na cal se recollan de modo específico as
peculiaridades do asentamentos rurais do litoral galego. Con todo
esta emenda da Lei de Vivenda foi apoiada pola nosa parte, como
temos feito con todas as iniciativas tendentes a solucionar esta
problemática.

Máis de novo esta problemática volve encallar. Así o Tribunal
Constitucional admite recentemente a trámite un Recurso de
Inconstitucionalidade, aprobado polo Consello de Ministros do
Gobernó Central presidido por J.L. Rodríguez Zapatero o 17 de
abril, respecto á Disposición Adicional Segunda da Lei de Vivenda
da Xunta de Galicia, referente á procura dunha solución para os
núcleos rurais tradicionais afectados pola implementación da Lei de
Costas.
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Deste xeito péchase de novo a posibilidade de atopar unha solución
a unha problemática específica do litoral galego, como é a ampia
dispersión do sistema de asentamentos tradicional e proximidade a
liña de costa de moitos deles de funcionalidade pesqueira e de
agricultura intensiva, non resolta satisfactoriamente na lexislación
de costas de rango estatal.

De novo, e no actual escenario político galego, vólvese a plantexar
esta Proposición de Lei (en liña directa coa xa plantexada no 2008)
para, sen alterar o espirito da lei corrixir estas situacións
moralmente inxustas, na que os afectados que houbesen actuado
de boa fe non paguen as costas deste cambio de lexislación ou as
actuacións ou decisións de calquera natureza que no seu día
houbesen adoptado as administracións públicas ou rexistros
públicos que agora non se adapten á nova situación legal. Para
todo isto compre asemade a corrección de algún dos preceptos e
disposicións transitorias da Lei.

Por todo elo a Ley de Costas de 1988 queda modificada como
segué:

Artigo 1.- Ó apartado 1 da Disposición Transitoria Primeira
modifícase e engádeselle un novo parágrafo quedando
redactado como segué.
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"1.a.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución, los
titulares de espacios de la zona marítimo-terrestre, playa y
mar territorial que hubieran sido declarados de propiedad
particular por sentencia judicial firme ou estiveran
rexistrados como tales ou houbesen levado a cabo
construccións feitas ó amparo de actos administrativos
públicos con datas anteriores ou non a la entrada en vigor
de la presente Ley pasarán a ser titulares de un derecho de
ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-
terrestre, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente
concesión en el plazo de un año a contar desde la
mencionada fecha. La concesión se otorgará por treinta años,
prorrogables por otros treinta, respetando los usos y
aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon,
y se inscribirá en el Registro a que se refiere el artículo 37.3.

1.b.- Si la Administración del Estado decidiera ejercer la
facultad de recuperación posesoria, de oficio y en
cualquier tiempo sobre dichos bienes, según el
procedimiento que se establezca reglamentariamente, los
afectados que estuvieran en una situación tal y como la
descrita en el párrafo anterior, tendrán derecho además a
exigir que el Estado se haga cargo de todas las cargas
hipotecarias y financieras existentes sobre dichos bienes,
si decidieran ejercer el derecho de pasar a ser titulares del
derecho de ocupación y aprovechamiento descrito en el
párrafo anterior. En caso de no optar por esta fórmula
tendrán el derecho de exigir al Estado que se le otorgue
un bien de las mismas características que el anterior en el
mismo municipio o a percibir una indemnización por el
precio de mercado de un bien equivalente en el entorno
de un radio de 2 Km, que no estuviera afectado por
ninguna de las servidumbres de esta ley.

Artigo 2.- Na disposición Transitoria Terceira engádese un novo
apartado 7, como segué:
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"7. Na Comunidade autónoma de Galicia nos ferreos clasificados
como urbanos á entrada en vigor da Lei de Costas poderanse
autorizar, ademáis, novos usos e construccións de
conformidade eos plans de ordenación en vigor, sempre que
se garanta a efectividade da servidume, non se perxudique o
dominio público marítimo-terrestre e se cumpran as condicións
establecidas no apartado 3 anterior.

A estes efectos consideraráse que un solo era urbán á entrada en
vigor da presente Lei cando se acredite que naquela data
concurrían nel algún ha das seguintes circunstancias:

a) Que estivese clasificado como tal nos instrumentos de
ordenación vixentes.

b) Que sen estar clasificado expresamente como urbano, reunise
todos os requisitos necesarios para a súa clasificación como
tal, específicamente:

I. Que contase con acceso rodado, abastecemento de
auga, evacuación de augas e subministro de enerxía
eléctrica.

II. Que estivese comprendido en áreas consolidadas
pola edificación polo menos ñas dúas terceiras partes
da súa superficie.

c) Que estivese declarado coma núcleo rural preexistente de
carácter tradicional nos instrumentos de ordenación vixentes.

d) Que sen estar formalmente declarado coma tal, reunise todos
os requisitos para ser clasificado como núcleo rural
preexistente de carácter tradicional con arreglo á Lei
Autonómica 11/1985 de 22 de agosto de adaptación da do
solo a Galicia, ou ben como núcleo rural, con arreglo á Lei
Autonómica 1/1997 do 24 de Marzal do solo de Galicia ou á
Lei Autonómica 9/2002 de 30 de Decembro de ordeación
urbanística e protección do medio rural de Galicia.
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Artigo 3.- Na disposición Transitoria Cuarta 2-c) engadiránse os
seguintes dous párrafos:

"Entenderánse incluidas niste apartado as obras de
conservación, consolidación, restauración, remodelación
interior e recuperación de edificacións, sempre que non
supoñan variación das características esenciais do edificio, do
seu volumen nen da súa configuración orixinaria.

No caso de catástrofes naturais, estragos e outros supostos
análogos de forza maior suficientemente acreditados,
entenderánse incluidas no concepto de reparación e mellora
as obras necesarias para a restitución da construcción á
situación anterior á producción de aquelas".

As circunstancias descritas nos apartados b) e d) deberán ser
acreditadas pola Consellería da Xunta de Galicia competente en
materia de urbanismo."

Artigo 4.- Engádese unha nova disposición transitoria décima
como sigue:

Los núcleos urbanos consolidados con anterioridad a la
promulgación de esta ley y que hubiesen surgido ó amparo
de actos administrativos públicos con datas anteriores a
la entrada en vigor de la presente Ley podrán ser excluidas
del dominio público marítimo terrestre por decisión
administrativa previo informe preceptivo del Ayuntamiento y
de la Comunidad Autónoma afectados, sin necesidad de
recurrir al proceso de desafectación contemplado en los
artículos 17, 18 y 19 de la presente Ley.

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2010

Asinado dixitalmente por:

Pazo do Parlamento * Rúa do Hórreo, s/n
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En resposta a escrito dése Parlamento, achégolle copia do informe

de impacto de xénero -emitido polo Servizo Galego de Igualdade-

relativo á proposición de lei "de publicidade institucional de

Galicia".

Deste xeito dase cumprimento ao preceptuado no artigo 7 da Lei

7/2004, do 16 de xullo, galega para a ¡gualdade de mulleres e

homes.

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2010

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

o García

H

Excma. Sra. Pitesidenta do Parlamento de Galicia
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O Servizo Galego de Igualdade, ao abeiro do artigo 7 da Lei 7/2004, de 16 de xullo, para a
igualdade de mulleres e homes na Comunidade Autónoma de Galicia, emite informe de
impacto de xénero relativo á Proposición de lei de publicidade institucional de Galicia.

PRIMEIRO. PERTINENCIA DO INFORME.

Segundtí o disposto polo artigo 7 da lei 7/2004, de 16 de xullo, para a ¡gualdade de mulleres e
homes na Comunidade Autónoma de Galicia, "Os proxectos de lei presentados no
Parlamento galego pola Xunta de Galicia irán acompañados dun informe sobre o seu impacto
de xénero elaborado polo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller.
Se non se acompañasen ou se se tratase dunha proposición de lei presentada no Parlamento
galego, este requirirá, antes da discusión parlamentaria, a súa remisión á Xunta de Galicia,
quen ditaminará no prazo dun mes; transcorrido este prazo a proposición seguirá o seu
curso".

Do citado precepto se desprende a obrigatoriedade de valorar con carácter previo ao debate
parlamentario calquera iniciativa lexislativa co gallo de verificar os seus potenciáis efectos
cara a eliminación das desigualdades existentes entre homes e mulleres e se na súa
redacción se ten integrado a perspectiva de xénero de xeito transversal.

A proposición de lei informada pretende constituirse en marco da regulación da actividade
publicitaria desenvolvida polas administracións públicas galegas. Tal e como se establece no
artigo un, a proposición de lei establece os principios xerais polos que debe rexerse a difusión
e a contratación da actividade publicitaria das administracións públicas de Galicia e os
mecanismos de control que aseguren o seu eficaz cumprimento.

A publicidade ten un impacto moi importante na creación ou recreación de actitudes,
comportamentos e estilos de vida. A estes efectos xerais da publicidade, a publicidade
institucionaften que engadir a súa vocación de servizo público, de xeito que ten que pórse ao
servizo das necesidades e intereses da cidadanía, homes e mulleres, facilitándolas o
exercicio dos seus dereitos e promovendo o cumprimento dos seus deberes. Xa que logo,
podemos concluir que a norma informada regula unha materia pertinente ao xénero, polo que
compre valórala dende a perspectiva de xénero para determinar se contribúe á eliminacións
das desigualdades existentes entre homes e mulleres ou se polo contrario contribúe a
perpetúalas.

SEGUNDO. INTEGRACIÓN DA DIMENSIÓN DE XÉNERO.

Tanto a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes
(artigos 14 e 15), como a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e
homes, reiteran o mandato de integrar o principio de igualdade de xeito transversal en tódalas
áreas de intervención pública, polo que a publicidade institucional non pode ser unha
excepción. Así se recolle no artigo 6 da citada Lei 7/2004, cando en referencia ao principio de
transversalidade, establece que a Xunta de Galicia integrará a dimensión da igualdade de
oportunidades na elaboración, execución e seguimento de todas as políticas e de todas as
accións desenvolvidas no exercicio das competencias asumidas de conformidade ao Estatuto
de Autonomía.

Concretamente no ámbito da publicidade, a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a
igualdade efectiva de mulleres e homes, establece no artigo 31, de aplicación directa en
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todo o Estado consonte á disposición final 1a, que "A publicidade que comporte unha conduta
discriminatoria consonte esta Leí, considerarase publicidade ilícita, de conformidad^ co
previsto na lexislación xerai de publicidade e de publicidade e comunicación institucional".

Tamén a Lei 29/2005, de publicidade e comunicación institucional, fai explícita esta
necesidade no artigo 3.3, cando establece os requisitos das campañas institucionais,
establecendo que "as campañas institucionais contribuirán a fomentar a igualdade entre
homes e mulleres e respectarán a diversidade social e cultural presente na sociedade", para
a continuación prohibir no artigo 4.c a pubiicidade "que incidan mensaxes discriminatorios,
sexistas ou contrarios aos principios, valores e dereitos constitucionais".

Xa que logo, resulta evidente a necesidade de incorporar o enfoque de xénero no proceso de
elaboración da pubiicidade institucional, o que implica por en primeiro plano da intervención a
mulleres e homes, e telos en conta en todas as decisións e actividades que se leven a cabo.
Desta forma a publicidade institucional, á vez que informa e explica, tamén da cumprimento
ao principio de igualdade e contribúe a sensibilizar sobre prácticas en beneficio do interese
público que favorezan a ruptura do orden de xénero tradicionalmente establecido en base ao
cal se perpetúan as desigualdades e a discriminación sexual.

Para dotar á publicidade institucional desta utilidade é preciso facer visible a necesidade de
que as institucións públicas vixíen os efectos socioculturais que subxacen ñas campañas
publicitarias que promoven, especialmente no que se refire á construción das relacións de
xénero. Deste xeito as administradóns públicas de Galicia evitarían lanzar mensaxes, aínda
inconscientemente, cun contido que reforzase os modelos androcéntricos que aínda persisten
na sociedade.

A proposición de lei informada da folgado cumprimento a este principio, de xeito que ao longo
do seu articulado se recollen diversas previsións orientadas á promoción da igualdade entre
mulleres e ¿ornes e á incorporación a perspectiva de xénero na publicidade institucional,
entendendo que a suma de todas elas garanten a incorporación do enfoque de xénero na
materia.

Así, o artigo 4 inclúe, dentro do ámbito obxectivo das campañas institucionais, aquelas
dirixidas a "promover o exercicío de dereitos ou o cumprimento de deberes en condicións de
igualdade". Tamén o artigo 7 recolle como un dos principios reiteres da publicidade
institucional o de "igualdade e non discriminación", concretando o seu contido mais adiante
ao estableceren no artigo 14 que "A publicidade institucional non poderá conter mensaxes
discriminatorias, sexistas ou contrarios aos principios, valores ou dereitos constitucionais. As
campañas institucionais contribuirán a fomentar a igualdade entre homes e mulleres e
respectarán a diversidade social e cultural presente na sociedade, así como a protección da
infancia e adolescencia." Para cerrar esta regulación, o artigo 19 prohibe expresamente
"promover ou contratar campañas institucionais de publicidade ou de comunicación que
incidan mensaxes discriminatorias, sexistas ou contrarias aos dereitos humanos e aos
principios, valores e dereitos democráticos e constitucionais".

TERCEIRO. PRINCIPIO DE PRESENZA EQUILIBRADA

O artigo 6.2 da Lei 7/2004, galega para a ¡gualdade de mulleres e homes, establece como
criterio do principio de transversalidade o fomento dunha participación equilibrada das
mulleres e dos homes na toma de decisións e a elaboración de estratexias para o
empoderamento das mulleres. Doutra banda, o artigo 16 da Lei orgánica 3/2007, para a
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igualdade efectiva de mulleres e homes establece que "os poderes públicos procurarán
atender ao principio de presenza equilibrada de mulleres e homes nos nomeamentos e
designacións dos cargos de responsabilidade que lies correspondan".

A proposición de lei informada prevé a creación da Comisión de Publicidade Institucional,
adscrita ao departamento da Xunta de Galicia competente en materia de comunicación
social, cuxo obxecto será "garantir que a publicidade institucional sirva con obxectMdade aos
intereses xerais e se adecúa aos principios establecidos na presente ler (artigo 25.1).

A respecto da súa composición únicamente se especifica o número de perseas que actuarán
en representación de cada unha das organizacións representadas, sen que se estableza
ningunha previsión orientada a garantir o cumprimento do principio de presenza ou
composición equilibrada co que se asegure unha representación suficientemente significativa
de émbolos dous sexos nos órganos colexiados.

Xa que logo suxírese a conveniencia de incorporar unha referencia á necesidade de
respectar o principio de participación equilibrada na composición deste órgano colexiado.
Desta maneira, proponse que no artigo 25 se engada unha referencia a este principio co
seguinte ou similar teor:

Artigo 25 2 "A Comisión estará integrada polas seguintes persoas membros, e
procurarase que a súa composición se axuste ao principio de presenza
equilibrada entre mulleres e homes:"

CUARTO. ERRADICACIÓN DO SEXISMO NA LINGUAXE NORMATIVA.

O texto axústase en termos xerais ao disposto nos artigos 17 e 18 da Lei 7/2004, galega para
a igualdade de mulleres e homes, así como no artigo 14 da Lei orgánica 3/2007, do 22 de
marzo para a igualdade efectiva de mulleres e homes, consonte o cal e obngada a
"implantación dunha linguaxe non sexista no ámbito administrativo'. Non obstante persisten
alqúns usos indebidos da linguaxe, en termos ou expresións como "cidadáns" (artigos 4.g) e
5.3), "destinatarios" (artigo 8), "un representante" (artigos 25.2 e 26), "secretario" (artigo 25.2),
"funcionario" (artigo 25.2), empregados únicamente na acepción en masculino.

Tales termos ou expresións non representan adecuadamente ás mulleres. O valor xenérico e
globalizador que o xénero gramatical masculino tivo históricamente na hngua, produce
ambigüidades que poden dar lugar á discriminación e á ocultación da muller, polo que
semella conveniente substituios por outros que inclúan a variante de xénero e non impliquen
un uso sexista da linguaxe. Deste xeito, suxírese a conveniencia de empregar recursos
lingüísticos que non invisibilizen o feminino nin o sitúen nun plano secundario respecto ao
masculino. Así proponse como alternativa o emprego dos seguintes termos: "a cidadanía ou
os cidadáns e ás cidadás", "unha persoa en representación de", "secretaria/o" e
"funcionaria/o".

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2010
A directora xeral do Servizo Gateag-delgualdade
A secretaria xeral da i g u a l d ^ J ^ f ^ s o l u c . 04/05/09)

Vázque
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas Silvia Belén Fraga Santos, Carmen Cajide Hervés e Carmen
Acuña do Campo e do seu deputado Modesto Pose Mesura, a través do

socialistas portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
de Galicia presenta ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en

Exposición de Motivos

No ano 1985, a pesar da oposición dalgunha forza política aprobábase a Lei
9/1985 na que se despenalizaban tres supostos de interrupción voluntaria do
embarazo. Vintecinco anos despois, tras unha dura loita e reivindicación das
mulleres e o firme impulso dun Gobernó socialista, tras un profundo debate que
comezou no ano 2007, o 3 de marzo de 2010 aprobouse a Lei 2/2010 de Saúde
Sexual e Reprodutiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo que entrou en
vigor o pasado día 5 de xullo.

Unha Lei que por fin fai xustiza, que fai que dunha vez por todas a muller poida
decidir sobre o seu propio corpo, que a fai libre para enfrontar con garantías unha
dramática situación na que ningunha muller quería atoparse, que fai que dunha
vez por todas sexan as mulleres, e non un terceiro, quen decida se continúa co
seu embarazo. E que poida facelo cas garantías xurídicas e sanitarias necesarias e
debidas, sen risco de poder ser criminalizada por elo e garantindo que poida
interromper o seu embarazo na sanidade pública, dando tamén seguridade
xurídica ós profesionais que realicen a interrupción do embarazo. Unha lei cuio
principal obxectivo é, precisamente, a redución do número de embarazos non
desexados.

Para o desenvolvemento e posta en marcha desta Lei aprobáronse os Reais
Decretos 831/2010, de 25 de xuño, de garantía da calidade asistencial da
prestación á interrupción voluntaria do embarazo e 825/2010, de 25 de xuño, de
desenvolvemento parcial da Lei Orgánica 2/2010, que recollen, entre outras
cuestións, as obrigas das Comunidades Autónomas para facer efectivo o
cumprimento desta Lei.

A Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo
foi recorrida ante o Tribunal Constitucional polo PP, ó igual que ten feito noutras
ocasións cas demais leis que implican avances sociais. A pesar de que os servizos
xurídicos de Estado sinalaron que a nova Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de
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Interrupción Voluntaria do Embarazo non introduce "ex novo" no noso
ordenamento xurídico as condicións ñas que é posible a interrupción voluntaria
do embarazo, se non que se dirixe a modificar dito réxime xurídico á luz da
experiencia acumulada na aplicación do marco legal vixente ata a aprobación da
nova Lei. Unha vez máis o PP pretende ganar nos Tribunais un debate que non
gaña ñas Cámaras de representación dos cidadáns.

Aínda así, e tras a publicación no BOE o pasado 5 de xullo esta Lei, obviamente,
é de obrigado cumprimento.

A Xunta de Galicia, inicialmente, declarou a súa intención de non acatar e
cumprir esta Lei, mostrándose, ó igual que outras Comunidades Autónomas
gobernadas polo PP insubmisos fronte o cumprimento dunha Lei.
Posteriormente, a Xunta de Galicia anunciou ó longo desta semana, en diferentes
medios de comunicación, que simplemente van a exercer de meros transmisores
da información recibida de Madrid.

Comprobamos, que a pesar do establecido no artigo 17.1 da Lei 2/2010 e de
acordó co establecido nos Reais Decreto 825/2010 e 831/2010, que recollen a
obriga de facilitar a información relativa ós centros públicos e acreditados ós que
a muller podería dirixirse no caso de decidir interromper o seu embarazo, a
Xunta de Galicia soamente está a facilitar unha listaxe de centros privados.

A pesar de que dos 100.000 abortos anuais que se practican en España un 98%
foron realizados por rapazas de entre 15 e 18 anos, e tendo en conta a existencia
dos centros Quérote, especialmente concibidos e dirixidos para atender e
informar sobre a saúde sexual e reprodutiva a mocidade galega, constatamos que
na listaxe de centros os que as mulleres galegas poden acudir para recibir
información e asesoramento antes e despois do embarazo non aparecen os datos
destes centros públicos. Nin dos novos "Espazos Xoves", nos que, de acordó co
exposto pola Conselleira de Traballo e Benestar se prestarán os servizos que ata o
de agora prestaban os Centros Quérote.

Tamén vimos de comprobar que no enlace existente en internet, na páxina web
da Consellería de Sanidade, para realizar a consulta de toda a información que a
Xunta de Galicia debe facilitar ás mulleres galegas en cumprimento do artigo 17
da Lei 2/2010, se atopa un enlace para acceder a páxina web da Rede Madre,
unha organización privada que promove posicionamentos contrarios a
interrupción voluntaria do embarazo, que conten información absolutamente
sesgada, absolutamente carente de obxectividade e sen fundamento científico
algún.
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Por outra banda o artigo 16 da Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de
Interrupción Voluntaria do Embarazo e os artigos 2 e 3 do Real Decreto
825/2010 establecen que en cada Comunidade Autónoma haberá, a lo menos, un
comité clínico nun centro da rede sanitaria pública para avaliar os casos
recollidos no artigo 15 da Lei.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

- Cumprir con todas as súas obrigas de acordó co establecido na Lei
Orgánica 2/2010 de Saúde Sexual e Reprodutiva e de Interrupción
Voluntaria do embarazo, no Real Decreto 825/2010 de desenvolvemento
parcial da Lei Orgánica 2/2010 e no Real Decreto 831/2010 de garantía da
calidade asistencial da prestación á interrupción voluntaria do embarazo.

- Retirar o enlace da Rede Madre do apartado dedicado na páxina web da
Consellería de Sanidade a información sobre a interrupción voluntaria do
embarazo.

- Incluir os datos dos Centros Quérote ou, no seu caso, dos novos "Espazos
Xoves", na información que deben facilitar á muller en cumprimento dos
artigos 14 e 17 da Lei Orgánica 2/2010.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 13 de xullo de 2010

Asdo.: Silvia Fraga Santos
Carmen Cajide Hervés
Modesto Pose Mesura
Carmen Acuña do Campo

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asdo.:Xoaquín Ma Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

Silvia Belén Fraga Santos na data 13/07/2010 8:50:48
Partido dos

deGaífcia3 M a r i a d e l C a r m e n Cajide Herves na data 13/07/2010 8:50:54

Modesto Pose Mesura na data 13/07/2010 8:51:01

María Carmen Acuña Docampo na data 13/07/2010 8:51:05

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/07/2010 8:51:11
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz e a iniciativa dos deputados e deputadas, Antonio
Rodríguez Miranda, Paula Prado del Río, Pedro Puy Fraga,
Agustín Baamonde Díaz, Ignacio J. López Chaves Castro, María
Seoane Romero e Miguel A. Santalices Vieira, ao abeiro do
disposto no Artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa, a seguinte Proposición Non de Lei para
o seu debate e votación en Pleno.

Exposición de Motivos

O tráxico índice de siniestralidade na circulación, obriga á
Administración a adoptar un papel activo cara a garantir a
seguridade e prevención de accidentes tanto na estrada coma en
zonas urbanas.

A seguridade vial é un conxunto de normas e sinais cuxo
coñecemento e comprensión por parte dos cidadáns facilitarían en
grande medida a consecución dos obxectivos de seguridade e
prevención. Non se pode esquecer que para facilitar ese
coñecemento e comprensión, máxime nun escenario actual
supranacional como é o que representa o da Unión europea, é
preciso acudir a necesaria armonización das distintas lexislacións
nacionais vixentes na materia.

Unha longa reivindicación do sector vinculado ós servicios de
emerxencia, que podemos situar xa no principio dos anos 90, é a
que ven solicitando dos sucesivos gobernos do Estado, a
modificación das sinais ópticas que identifican ós vehículos
prioritarios en España, no senso de que os vehículos de
emerxencias españois dispoñan da sinalización azul propia dos
vehículos prioritarios, ó igual que na maior parte dos países
europeos.

Pazo do Parlamento * Rúa do Hórreo, s/n
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Diante da necesidade de por fin a unha situación que en xeral no
Estado e en particular na nosa Comunidade Autónoma, xera
inseguridade na circulación, confusión nos cidadáns así como unha
indesexable situación de risco para os profesionais que interveñen
nos servicios de emerxencias (servicios contra incendios e
salvamento, servicios sanitarios, servicios de protección forestal,
etc.), urxe unha modificación do Regulamento Xeral de Vehículos,
para que os vehículos prioritarios ou de urxencias poidan utilizar
unha sinal luminosa dunha cor distinta á que utilizan os vehículos
especiáis, xa que mentres que a sinalización dos vehículos de
servicios de emerxencia é unha sinal de prioridade, a dos vehículos
especiáis é unha sinal de precaución. Esta circunstancia fai que de
noite os conductores que ven unhas luces amarelo auto non saiban
si se trata dun vehículo especial ou dun vehículo de emerxencias
rápido.

Por outra parte, o Regulamento Xeral de Vehículos na súa actual
redacción, imposibilita que España se homologue co resto de
Europa (agás Grecia), onde de xeito maioritario utilizase a cor azul
para tódolos vehículos de emerxencia.

Este extremo reviste especial importancia para a nosa Comunidade
á que He urxe solucionar este problema atendendo á súa
proximidade xeográfica con Portugal, onde se utiliza a cor azul, e de
deste xeito por fin a unha situación potencial de risco, dado o
intenso tráfico de vehículos habitual entre ambos países evitando
confusións derivadas da interpretación inadecuada do significado
das luces de ambulancias ou bombeiros; ademáis o feito de
atoparnos en ano santo Xacobeo, con previsións de gran afluencia
de visitantes estranxeiros, determina que a problemática exposta
teña especial relevancia en Galicia.

Por todo isto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte
Proposición Non de Lei, para debater en Pleno.

"O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a:
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Que se dirixa ao Gobernó do Estado para promover o cambio
no Regulamento xeral de vehículos de xeito que recolla o
cambio de cor e homologación da sinalización luminosa, nos
vehículos dos servicios de emerxencias, pasando ao azul
coma no resto de países da Unión Europea".

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010.

Asinado dixitalmente por:

Manuel Santos Ruíz Rivas na data 13/07/2010 10:34:12

Antonio Rodríguez Miranda na data 13/07/2010 10:34:22

Paula Prado del Río na data 13/07/2010 10:34:31

Pedro Puy Fraga na data 13/07/2010 10:34:39

Agustín Baamonde Díaz na data 13/07/2010 10:34:46

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 10:34:54

María Seoane Romero na data 13/07/2010 10:35:04

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 13/07/2010 10:35:09
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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

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a instancias da

deputada María do Carme Adán Villamarín e ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición Non de Lei para o seu

debate en Pleno.

Exposición de motivos:

Segundo a UNESCO "A educación básica é máis que un fin en si mesma. É a

base para unha aprendizaxe e un desenvolvemento humano permanente sobre o que

os países poden construir sistemáticamente novos niveis e novos tipos de educación e

capacitación". Tamén os adultos deben partir desta formación básica e desta titulación

inicial para afrontar os retos da educación permanente. Existen diferentes estudios de

institucións internacionais onde se reflicte a necesidade dunha formación básica de

cando menos dez anos de duración como base para unha posíbel formación

permanente posterior.

A educación de persoas adultas sufriu nos últimos anos importantes cambios

mais aínda existen carencias importantes. Así podemos comprobar como a unha

persoa adulta de Bélxica, Dinamarca, Alemana, Austria ou Finlandia ten unha

probabilidade cada 3-4 anos de entrar en procesos de formación para adultos, unha

persoa de Francia, Luxemburgo ou Gran Bretaña unha cada 5-7 anos, unha persoa en

Irlanda ou os Países Baixos unha cada 8-10 e no estado español xunto con Portugal,

Italia e Grecia crece ata máis de quince anos. Esta estatística mostra a necesidade de

favorecer os procesos de entrada na Educación Permanente de Adultos.
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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En Galiza a Lei 9/1992 de educación e promoción de adultos recolle esta

necesidade e establece como obxectivos estender o dereito a este tipo de educación a

todos os cidadáns de Galiza. Asemade recolle como un obxectivo "promover o

coñecemento da nosa realidade e moi especialmente da nosa lingua e cultura".

Pola contra, segundo a Orde publicada o 21 de xuño de 2010, a Consellaría de

Educación elimina a totalidade das ensinanzas de adultos de nove centros, suprime as

ensinanzas básicas de nivel I e II de 35 centros, a ESO en 3 centros e o Bacharelato

en 4 centros. Esta situación só pode entenderse desde a política de recortes ao ensino

público que practica o Gobernó galego actual.

Ante esta situación, presentase a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en

Pleno:

"O Parlamento de Galiza insta a Xunta de Galiza a non suprimir a Educación

Permanente de Adultos dos centros de ensino públicos de Galiza".

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2010

Asdo.: Carme Adán Villamarín

Deputada do GP. do BNG

Carlos Aymerich Cano

Portavoz do GP. do BNG.

Asinado dixitalmente por:
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OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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María do Carme Adán Villamarín na data 14/07/2010 11:01:54

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 14/07/2010 11:02:00
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz e á
iniciativa dos deputados Román Rodríguez González, Marta Rodríguez
Arias e Paula Prado del Rio, ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan a seguinte
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno

A atención á diversidade e á discapacidade debe ser unha prioridade
que de xeito transversal e integral deben acometer o conxunto das
institucións públicas. A integración en pe de igualdade destes colectivos
pasa por moi diversos estadios, sendo o sistema de ensino un dos piares
máis importantes.

Deste xeito a lexislación educativa recolle entre os seus principios a
normalización e a inclusión, materializándose en dúas modalidades
educativas.

Unha délas está centrada nos Centros de Educación Especial (CEE),
que conforman en Galicia unha rede que, no curso 2009-2010, deu
cobertura a máis de 1.240 alumnos e alumnas.

A outra é a que procura a integración nos centros ordinarios, que
ofrecen atención especializada a este alumnado (aula ordinaria ou aula
específica habilitada).

O logro destes principios pasa a ser nos últimos tempos unha das
prioridades das diferentes institucións, forzas políticas e axentes
involucrados no proceso educativo. De xeito que faise preciso
implementar novas medidas e reforzar as xa existentes no sistema
educativo coa finalidade de acadar un sistema educativo menos
discriminatorio e máis integrador.

Por estes motivos o Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a
promover un sistema de educación inclusivo en Galicia para os alumnos
con discapacidade en tódolos niveis educativos. De acordó aos
seguintes eixos básicos:
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1. Promover a detección tempera das necesidades específicas de
apoio educativo, particularmente as asociadas á discapacidade,
para iniciar o antes posible as medidas de atención educativa mais
axeitadas.

2. Potenciar actividades de formación do profesorado dentro dos
Plans anuais para que se posibilite unha atención educativa de
calidade sobre o alumnado con necesidades educativas especiáis.
Os membros da inspección educativa e os responsables da
orientación educativa deberán, así mesmo, dispor dunha oferta
formativa especial coa mesma finalidade.

3. Promover a cooperación entre as organizacións representativas
das familias de alumnos con necesidades educativas especiáis
para desenvolver a mellor atención educativa destes.

4. Favorecer a participación deste alumnado nos programas
educativos especiáis que se desenvolvan nos centros, tales como
ABALAR, PLURILINGÜÍSMO, PCPI, entre outros.

5. Desenvolver as actuacións necesarias para que a escolarización
do alumnado con necesidades educativas especiáis se rexa polos
principios de inclusión, promovendo a colaboración con outras
administracións ou entidades públicas ou privadas sen ánimo de
lucro, así como de institucións ou asociacións.

6. Promover a dotación de recursos aos centros que escolarizan
alumnos con necesidades específicas de apoio educativo para
atender a este alumnado con calidade e equidade.

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2010

Asinado dixitalmente por:

Manuel Santos Ruíz Rivas na data 14/07/2010 11:12:45

Román Rodríguez González na data 14/07/2010 11:13:22

Marta Rodríguez Arias na data 14/07/2010 11:13:36

79761



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " ™ Data asento: 14/07/2010 11:17
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 4 1 4 4 6

Data envió: 14/07/2010 11:17:50.964

Paula Prado del Río na data 14/07/2010 11:13:51
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos
seus deputados e deputadas Guillermo Meijón Couselo, Francisco
Cervino González, Concepción Burgo López e Carmen Acuña do

partido dos Campo a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
de Galicia5 Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para

o seu debate en Pleno.

Exposición de Motivos

Entre os conxunto de actuacións impulsadas polo anterior Gobernó da
Xunta de Galicia referidas ao Sistema Educativo de Galicia, figuraba a
convocatoria dos premios de excelencia académica para o alumnado que
iniciara os seus estudos universitarios no Sistema Universitario de Galicia.

Os obxectivos últimos desta convocatoria eran o recoñecemento do
esforzó, o traballo e a dedicación do alumnado cunha excelente traxectoria
académica no bacharelato e ciclos formativos e que inicien os seus estudos
universitarios en calquera das tres universidades que conforman o Sistema
Universitario de Galicia.

Xa que logo, e tal como se indica na propia convocatoria, estamos a falar
dunha iniciativa que pretende que alumnos e alumnas con expedientes
académicos de excelencia inicien a súa formación universitaria no Sistema
Universitario de Galicia desenvolvendo ao máximo o seu potencial
intelectual, adquirindo novos coñecementos e destrezas que os capaciten
para incorporarse ao mundo laboral ñas mellores condicións posibles, ou
realizar tarefas de investigación que redunden no progreso de Galicia.

Unha convocatoria que non se dirixe únicamente ao alumnado de Galicia,
senón que tamén pretende facer un efecto chamada para que tamén
alumnos e alumnas, eos mesmos expedientes académicos de excelencia,
que cursaran os seus estudos non universitarios fóra da nosa comunidade
autónoma se incorporen ao SUG. Con esta finalidade, o 25% dos premios
convocados reservábanse para alumnado que cumplirá tales premisas.

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

Así pois, trátase de que as universidades galegas incorporen ao alumnado
coas mellores traxectorias académicas de cada promoción, cuestión que sen
dúbida debe contribuir á potenciar ao propio SUG.

Sen embargo, no ano 2010, o actual gobernó da Xunta presidido por Núñez
partido dos Feijóo semella que non pretende manter esta convocatoria. Membros de
de Galicia5 equipos directivos de centros de ensinanza secundaria do noso país téñense

dirixido á Xunta de Galicia interesándose por esta cuestión.
Lamentablemente, a resposta que aseguran ter recibido da Consellería de
Educación é de que foi preciso prescindir da convocatoria dos Premios de
Excelencia en base a situación actual e a austeridade preconizada polo
gobernó.

A resposta non pode ser máis frustrante, especialmente se temos en conta
que Xunta de Galicia presidida por Núñez Feijóo semella non ter reparos
noutro tipo de gastos que non parecen casar ben coa austeridade da que
pretenden gabarse. Así, os custes producidos polo cambio de imaxe ñas
escolas infantís, as famosas galiñas azuis, as enquisas realizadas aos pais e
nais que xa partían da nula validez das mesmas segundo todos os expertos,
a supresión do dereito a gratuidade dos libros de texto a seis de cada dez
alumnos e alumnas de ensinanza obrigatoria.

Poderiamos seguir aportando partidas e partidas e, se así o queren,
cuantificar algunhas délas, un millón de euros para a publicidade do novo
decreto de lingua galega imposto polo Presidente da Xunta, arredor de dez
millóns de euros en libros de texto que perden a súa validez polo cambio de
idioma provocado por dito decreto e que ben puido aprazarse mediante
unha sinxela disposición adicional, catro millóns de euros con total
opacidade na organizacións de actividades paralelas á visita do Papa no
próximo outono. Por non falar das cadeiras do Gaiás.

Polo tanto, ben podemos afirmar que a falsa austeridade do Gobernó de
Núñez Feijóo merece o cualificativo de mesquindade no caso desta
convocatoria dos premios de excelencia académica, xa que estamos a falar
dunha partida global de douscentos corenta mil euros.
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Estas son as razóns pola que o Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Pleno:

partido dos O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia:
Socialistas
de Galicia

1. A proceder á urxente convocatoria dos premios de excelencia
académica para o alumnado que iniciara os seus estudos
universitarios no Sistema Universitario de Galicia no curso 2010-11.

2. A manter a convocatoria anual dos premios de excelencia académica
para o alumnado que iniciara os seus estudos universitarios no
Sistema Universitario de Galicia durante os anos que restan de
mandato ao actual Gobernó.

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo.: Guillermo Meijón Couselo
Francisco Cervino González
Concepción Burgo López
Carmen Acuña do Campo

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

Asdo.: Xoaquín Ma Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 14/07/2010 13:54:08

Francisco Cervino González na data 14/07/2010 13:54:14

María Concepción Burgo López na data 14/07/2010 13:54:22

María Carmen Acuña Docampo na data 14/07/2010 13:54:28
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 14/07/2010 13:54:34

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por

iniciativa do seu deputado Bieito Lobeira Domínguez e da súa deputada Teresa

Táboas Veleiro e ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte

Proposición non de lei, para o seu tratamento en Pleno, relativa á adopción de

medidas para o recoñecemento dos núcleos rurais preexistentes de carácter tradicional

afectados pola lexislación de costas.

O pasado 9 de xullo o Pleno da Corporación Municipal do Concello de Marín

aprobaba unha Moción que incidía no problema histórico, aínda non resolto, que

afecta a centos de mulleres e homes de núcleos mariñeiros tradicionais (Loira,

Agüete, Mogor, A Teoira), e demandaba solucións urxentes ás diferentes

administracións públicas.

Hai xa dez meses, o 30 de setembro de 2009, o Congreso dos Deputados

aprobaba a iniciativa do BNG, e por unanimidade de todos os grupos parlamentares,

o seguinte acordó:

"O Congreso dos deputados insta ao Gobernó a:

Dado que os núcleos de poboación do Concello de Marín que contan con

edificacións de histórica singularidade (Loira, Agüete, Casas e Mogor), poderían ser

áreas urbanas consolidadas con anterioridade á Lei de Costas 22/1988, de 28 de

xullo, no caso de que dispuxeran de acceso rodado, abastecemento de auga,

evacuación de augas residuais, subministración de enerxía eléctrica, etc. e posíbeis

erros administrativos na clasificación urbanística dada a estes núcleos ñas Normas
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Complementarias e Subsidiarias de Planeamento do Municipio de Marín,

determinaron a aplicación dunha servidume de 100 metros, corresponde: Incoar un

novo expediente de deslinde do tramo de costa que afecta aos núcleos de Marín na

que se poida aportar cantos informes, estudos e alegacións sexan precisas para que

aos mencionados núcleos se lie poida aplicar, no seu caso, o réxime previsto no

apartado 3 da disposición transitoria terceira da Lei 22/1988, así como o

estabelecido no apartado 3 da disposición transitoria sétima e nos apartados 1 e 3 da

disposición transitoria novena do Regulamento Xeral para o desenvolvemento e

execución de dita lei".

Ao longo dos dez meses que transcorreron desde a toma deste acordó, o

Ministerio só dou pasos lentos para comezar o expediente de deslinde que a día de

hoxe está sen iniciarse.

Nestes últimos días, tanto a Comisión de Seguimento Municipal, como as

plataformas veciñais, mantiveron varias reunións co "Delegado de Costas do Estado"

en Pontevedra. Despois destes encontros quedou clara a incerteza de que se poida dar

unha solución definitiva á problemática dos Núcleos do Litoral de Marín.

Esta situación provoca unha desesperación nos vecinos e vecinas do litoral

marínense, xa que esta é a quinta vez que se intenta dar unha posíbel solución a esta

situación.

A esta problemática (xurdida dun erro administrativo municipal), e recoñecida,

tanto polo mesmo Concello, como pola Xunta e a Administración do Estado, non se
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lie da atopado unha clara solución, xa que colide cun baleiro xurídico. Todo isto é o

que leva a formular unha corrección na lei de Costas.

É de salientar a singularidade do noso litoral e dos núcleos de poboación que

nel se sitúan, sinalando que son unha realidade moi anterior á Lei de Costas, sen que

teñan un ánimo urbanizar ou especulador.

O recoñecemento dos núcleos do litoral de Marín, preexistentes á entrada en

vigor da Lei de Costas, limítase a recoñecer que estes asentamentos tiñan as

características que a lexislación estatal vixente, no momento da entrada en vigor da

Lei de Costas, exixía para poder considéralos solo urbano. Dito recoñecemento non

supon rebaixar o nivel de protección que recolle a normativa estatal de costas, xa que

só se limita a reducir a servidume de protección a 20 metros en aplicación da

normativa de costas a núcleos rurais.

Estas son as razóns que levan ao Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista

Galego (BNG), a formular a seguinte Proposición non de lei para o seu tratamento en

pleno:

O Parlamento de Galiza insta o Gobernó a se dirixir ao Gobernó español para

que realice as xestións pertinentes que conduzan á modificación da Lei 22/1988, de

28 de xullo, de Costas, de tal xeito que incorpore a posibilidade de recoñecer os

núcleos rurais preexistentes de carácter tradicional afectados pola lexislación de

costas.

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2010.
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Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Portavoz s. do G.P. do BNG.

Teresa Táboas Veleiro

Deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 14/07/2010 14:03:15

Teresa Táboas Veleiro na data 14/07/2010 14:03:19
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos
seus deputados e deputadas Guillermo Meijón Couselo, Francisco
Cervino González, Concepción Burgo López e Carmen Acuña do
Campo a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para
o seu debate en Pleno.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Exposición de Motivos

O Grupo Parlamentario Socialista xa denunciou no seu día en máis dunha
ocasión a redución de aproximadamente un 30% das partidas dedicadas á
Formación do Profesorado.

Esta cuestión foi obviada e negada con ardor pola Consellería de Educación
nos debates celebrados en Comisión e en Pleno respecto dos Orzamentos
da Xunta de Galicia do ano 2010.

Sen embargo, a realidade pon a todos no seu sitio. Basta con confrontar os
dous Plans de Formación elaborados polo actual Gobernó. O Plan Anual de
Formación do Profesorado para o curso 2009-2010 e o Plan Anual de
Formación do Profesorado para o curso 2010-2011.

A simple lectura destes dous documentos permítenos contrastar a realidade
das actividades desenvolvidas polos actuáis Centros de Formación e
Recursos (CEFORES) e que podemos resumir na seguinte táboa:

CEFORES

A CORUÑA

FERROL

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

SANTIAGO

VIGO

TOTAL

Actividades Plan Anual de Formación
do Profesorado para o curso 2009-10

57

42

40

45

43

36

41

304

Actividades Plan Anual de Formación
do Profesorado para o curso 2010-11

22

24

34

26

27

20

24

177
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Nesta táboa podemos observar como as actividades de formación
organizadas polos distintos CEFORES de Galicia pasou de 304 a 177.
Unha redución dun 42% que entendemos non ter explicación se de verdade
pretendemos que o sistema educativo galego camine cara a excelencia.

Partido dos r ^ o o
Socialistas

Unha redución que non se limita só aos cursos presenciáis senón que afecta
tamén a outro tipo de modalidades de formación, como por exemplo a
oferta de formación a distancia.

Tal redución, nunha área tan sensible para o sistema educativo como é a
formación do profesorado, en ningún momento foi explicado pola actual
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que semella tratar
inútilmente de enmascarar e silenciar o negativo das súas actuacións cara
ao sistema educativo público, que é quen sofre en grande medida as
consecuencias das mesmas.

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Pleno:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia á modificar o seu Plan
Anual de Formación do Profesorado 2010-2011 de tal forma que se
incremente o número total de actividades formativas das diferentes
modalidades, para que, cando menos, en ningún caso supoña redución
do número das mesmas e das prazas ofertadas respecto do mesmo Plan
2009-2010.

Pazo do Parlamento, 15 de xuüo de 2010

Asdo.: Guillermo Meij ón Couselo
Francisco Cervino González
Concepción Burgo López
Carmen Acuña do Campo

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

Asdo.: Xoaquín Ma Fernández Leiceaga
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Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Guillermo Antonio Meijón Couseio na data 15/07/2010 12:35:09

Partido dos Francisco Cervino González na data 15/07/2010 12:35:15
Socialistas

de Galicia María Concepción Burgo López na data 15/07/2010 12:35:19

María Carmen Acuña Docampo na data 15/07/2010 12:35:24

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 15/07/2010 12:35:29
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa
dos seus deputados José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura a
t r a v £ s ( j 0 s e u pOrtavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do

partido dos Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para
deGaifcTa3 ° seu debate en Pleno.

Exposición de Motivos

No hospital do Barbanza estase vivindo con gran preocupación a existencia
dun importante déficit de persoal, nomeadamente no que se refire á
ausencia de celadores.

Pasan os meses e o Gobernó galego sigue sen dar resposta ás demandas do
Comité de Empresa, aos representantes dos traballadores do centro
hospitalario.

Consideramos urxente que o Gobernó galego tome decisións e os
socialistas galegos entendemos que é necesaria a dotación de celadores e o
conseguinte incremento de persoal no Hospital do Barbanza para mellorar a
asistencia sanitaria.

Compre recordar que o Servizo Galego de Saúde conta con persoal
estatutario, tanto sanitario como non sanitario clasificado.

Cabe recordar a importancia e necesidade do conxunto de persoal dos
centros hospitalarios: facultativos e facultativas, enfermeiros e enfermeiras,
técnicos diferentes, auxiliares, celadores, etc.

O Decreto 91/2007 de 26 de abril integra no réxime estatutario o persoal
laboral das extinguidas Fundacións Sanitarias, homologando deste xeito o
réxime xurídico, o persoal e o funcionamento dos Hospitais públicos
galegos, como é o caso do Hospital Comarcal do Barbanza.

No Hospital do Barbanza dende hai tempo veuse percibindo un déficit de
persoal que repercute na calidade asistencial. Este hospital carece de
celadores e trae consigo o enlentecemento de asistencia e a sobrecarga
doutro persoal, especialmente auxiliares de clínica.
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Despois de varios meses se coñecer unha resposta clara por parte do
Gobernó galego diante das reivindicacións laboráis existentes no Complexo
Hospitalario do Barbanza, sito en Ribeira (A Coruña) e tendo en conta que
é urxente que se aborde a ausencia de celadores en dito hospital, os

partido dos socialistas galegos pedímoslle ao Gobernó galego que actúe de inmediato
de Galicia5 P a r a solventar unha situación que afecta de xeito grave ao cadro de persoal

deste Centro Hospitalario.

Estamos diante dunha reivindicación da que xa se fixeron eco tanto
o Parlamento de Galicia como Valedor do Pobo, pero a Xunta de Galicia
gobernada na actualidade polo Partido Popular sigue facendo oídos xordos
ás peticións xa feitas por este Grupo Parlamentario.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Pleno:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a, antes de que finalice o
verán do ano 2010 dotar ao Hospital do Barbanza do cadro de persoal
de celadores que sexa necesario para atender as reivindicacións feitas
tanto polo Comité de Empresa do citado Complexo hospitalario como
por institucións e colectivos sociais da bisbarra.

Pazo do Parlamento, 15 de xullo de 2010

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asdo.: Xoaquín Ma Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Lage Tunas na data 15/07/2010 13:41:46

Modesto Pose Mesura na data 15/07/2010 13:41:54

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 15/07/2010 13:42:00

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa da súa deputada, Sonia Verdes Gil, a través do portavoz e
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,

partido dos presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu
Socialistas 1 1 ™
de Galicia debate en Pleno.

O conflito que supuxo durante o ano 2009 o ERE que afectou a
planta de Pascual en Outeiro de Rei, resolveuse co apoio do Gobernó
galego mediante a xestión da planta por parte dunha pequeña empresa
que xurdía do proxecto de 5 pequeñas cooperativas, a costa de perder
85 postos de traballo e rexeitar o apoio ao proxecto integrador que
defendían o conxunto de cooperativas galegas lideradas por Feiraco.

Varios meses despois que Alimentos lácteos asumise o aluguer
da planta de Outeiro de Rei, traía sinatura dun contrato co Grupo
Pascual con opción de compra, a política que está a levar a cabo a
nova empresa contribúe á desestabilización do mercado e do prezo do
leite, sendo Alimentos lácteos a industria que está a pagar o prezo
máis baixo aos gandeiros e ás gandeiras pola súa produción, e
colocando na distribución leite envasado ao prezo máis baixo do
mercado.

Coincidindo con esta política de competencia desleal por parte
de Alimentos lácteos o Gobernó galego na súa reunión do Consello da
Xunta do pasado 24 de xuño acordou conceder, eximindo da achega
de garantías reais, un aval por valor de 1,6 millóns de euros para
apoiar operacións de préstamo bancario por un total de 2 millóns de
euros á empresa Alimentos lácteos S.A.

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:

O Parlamento de Galicia insta o Gobernó galego a:

- Velar, desenvolvendo cantas medidas sexan necesarias,
polo cumprimento por parte de Alimentos lácteos dos
compromisos e obrigacións empresariais e comerciáis, co fin de
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garantir os pagos a produtores e proveedores, así como a
empresas de servizos, de xeito que:

- Se condicionen as axudas públicas ó cumprimento de
tales compromisos empresariais e tamén respecto do

partido dos mantemento da actividade da planta e dos postos de
Socialistas 1 1 1 1 ^ 1 n - 1 1 \ • r

de Galicia traballo, de garantía de recollida da producion e smatura
de contratos homologados para o prezo do leite eos
produtores.

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo: Sonia Verdes Gil
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asdo: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 15/07/2010 13:38:50

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 15/07/2010 13:38:52
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas Silvia Belén Fraga Santos, Carmen Cajide Hervés e Carmen
Acuña do Campo e do seu deputado Modesto Pose Mesura, a través do

socialistas portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
de Galicia presenta ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en

_______________ Comisión.

Exposición de Motivos

No ano 1985, a pesar da oposición dalgunha forza política aprobábase a Lei
9/1985 na que se despenalizaban tres supostos de interrupción voluntaria do
embarazo. Vintecinco anos despois, tras unha dura loita e reivindicación das
mulleres e o firme impulso dun Gobernó socialista, tras un profundo debate que
comezou no ano 2007, o 3 de marzo de 2010 aprobouse a Lei 2/2010 de Saúde
Sexual e Reprodutiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo que entrou en
vigor o pasado día 5 de xullo.

Unha Lei que por fin fai xustiza, que fai que dunha vez por todas a muller poida
decidir sobre o seu propio corpo, que a fai libre para enfrontar con garantías unha
dramática situación na que ningunha muller quería atoparse, que fai que dunha
vez por todas sexan as mulleres, e non un terceiro, quen decida se continúa co
seu embarazo. E que poida facelo cas garantías xurídicas e sanitarias necesarias e
debidas, sen risco de poder ser criminalizada por elo e garantindo que poida
interromper o seu embarazo na sanidade pública, dando tamén seguridade
xurídica ós profesionais que realicen a interrupción do embarazo. Unha lei cuio
principal obxectivo é, precisamente, a redución do número de embarazos non
desexados.

Para o desenvolvemento e posta en marcha desta Lei aprobáronse os Reais
Decretos 831/2010, de 25 de xuño, de garantía da calidade asistencial da
prestación á interrupción voluntaria do embarazo e 825/2010, de 25 de xuño, de
desenvolvemento parcial da Lei Orgánica 2/2010, que recollen, entre outras
cuestións, as obrigas das Comunidades Autónomas para facer efectivo o
cumprimento desta Lei.

A Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo
foi recorrida ante o Tribunal Constitucional polo PP, ó igual que ten feito noutras
ocasións cas demais leis que implican avances sociais. A pesar de que os servizos
xurídicos de Estado sinalaron que a nova Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de
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Interrupción Voluntaria do Embarazo non introduce "ex novo" no noso
ordenamento xurídico as condicións ñas que é posible a interrupción voluntaria
do embarazo, se non que se dirixe a modificar dito réxime xurídico á luz da
experiencia acumulada na aplicación do marco legal vixente ata a aprobación da
nova Lei. Unha vez máis o PP pretende ganar nos Tribunais un debate que non
gaña ñas Cámaras de representación dos cidadáns.

Aínda así, e tras a publicación no BOE o pasado 5 de xullo esta Lei, obviamente,
é de obrigado cumprimento.

A Xunta de Galicia, inicialmente, declarou a súa intención de non acatar e
cumprir esta Lei, mostrándose, ó igual que outras Comunidades Autónomas
gobernadas polo PP insubmisos fronte o cumprimento dunha Lei.
Posteriormente, a Xunta de Galicia anunciou ó longo desta semana, en diferentes
medios de comunicación, que simplemente van a exercer de meros transmisores
da información recibida de Madrid.

Comprobamos, que a pesar do establecido no artigo 17.1 da Lei 2/2010 e de
acordó co establecido nos Reais Decreto 825/2010 e 831/2010, que recollen a
obriga de facilitar a información relativa ós centros públicos e acreditados ós que
a muller podería dirixirse no caso de decidir interromper o seu embarazo, a
Xunta de Galicia soamente está a facilitar unha listaxe de centros privados.

A pesar de que dos 100.000 abortos anuais que se practican en España un 98%
foron realizados por rapazas de entre 15 e 18 anos, e tendo en conta a existencia
dos centros Quérote, especialmente concibidos e dirixidos para atender e
informar sobre a saúde sexual e reprodutiva a mocidade galega, constatamos que
na listaxe de centros os que as mulleres galegas poden acudir para recibir
información e asesoramento antes e despois do embarazo non aparecen os datos
destes centros públicos. Nin dos novos "Espazos Xoves", nos que, de acordó co
exposto pola Conselleira de Traballo e Benestar se prestarán os servizos que ata o
de agora prestaban os Centros Quérote.

Tamén vimos de comprobar que no enlace existente en internet, na páxina web
da Consellería de Sanidade, para realizar a consulta de toda a información que a
Xunta de Galicia debe facilitar ás mulleres galegas en cumprimento do artigo 17
da Lei 2/2010, se atopa un enlace para acceder a páxina web da Rede Madre,
unha organización privada que promove posicionamentos contrarios a
interrupción voluntaria do embarazo, que conten información absolutamente
sesgada, absolutamente carente de obxectividade e sen fundamento científico
algún.
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Por outra banda o artigo 16 da Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de
Interrupción Voluntaria do Embarazo e os artigos 2 e 3 do Real Decreto
825/2010 establecen que en cada Comunidade Autónoma haberá, a lo menos, un
comité clínico nun centro da rede sanitaria pública para avaliar os casos
recollidos no artigo 15 da Lei.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

- Cumprir con todas as súas obrigas de acordó co establecido na Lei
Orgánica 2/2010 de Saúde Sexual e Reprodutiva e de Interrupción
Voluntaria do embarazo, no Real Decreto 825/2010 de desenvolvemento
parcial da Lei Orgánica 2/2010 e no Real Decreto 831/2010 de garantía da
calidade asistencial da prestación á interrupción voluntaria do embarazo.

- Retirar o enlace da Rede Madre do apartado dedicado na páxina web da
Consellería de Sanidade a información sobre a interrupción voluntaria do
embarazo.

- Incluir os datos dos Centros Quérote ou, no seu caso, dos novos "Espazos
Xoves", na información que deben facilitar á muller en cumprimento dos
artigos 14 e 17 da Lei Orgánica 2/2010.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 13 de xullo de 2010

Asdo.: Silvia Fraga Santos
Carmen Cajide Hervés
Modesto Pose Mesura
Carmen Acuña do Campo

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asdo.:Xoaquín Ma Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Grupo Parlamentario

Asinado dixitalmente por:

Silvia Belén Fraga Santos na data 13/07/2010 8:49:40
Partido dos

deGaífcia3 M a r i a d e l C a r m e n Cajide Herves na data 13/07/2010 8:49:44

Modesto Pose Mesura na data 13/07/2010 8:49:50

María Carmen Acuña Docampo na data 13/07/2010 8:49:54

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/07/2010 8:50:00
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz e a iniciativa dos deputados e deputadas, Antonio
Rodríguez Miranda, Paula Prado del Río, Pedro Puy Fraga,
Agustín Baamonde Díaz, Ignacio J. López Chaves Castro, María
Seoane Romero e Miguel A. Santalices Vieira, ao abeiro do
disposto no Artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa, a seguinte Proposición Non de Lei para
o seu debate e votación en Comisión.

Exposición de Motivos

O tráxico índice de siniestralidade na circulación, obriga á
Administración a adoptar un papel activo cara a garantir a
seguridade e prevención de accidentes tanto na estrada coma en
zonas urbanas.

A seguridade vial é un conxunto de normas e sinais cuxo
coñecemento e comprensión por parte dos cidadáns facilitarían en
grande medida a consecución dos obxectivos de seguridade e
prevención. Non se pode esquecer que para facilitar ese
coñecemento e comprensión, máxime nun escenario actual
supranacional como é o que representa o da Unión europea, é
preciso acudir a necesaria armonización das distintas lexislacións
nacionais vixentes na materia.

Unha longa reivindicación do sector vinculado ós servicios de
emerxencia, que podemos situar xa no principio dos anos 90, é a
que ven solicitando dos sucesivos gobernos do Estado, a
modificación das sinais ópticas que identifican ós vehículos
prioritarios en España, no senso de que os vehículos de
emerxencias españois dispoñan da sinalización azul propia dos
vehículos prioritarios, ó igual que na maior parte dos países
europeos.
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Diante da necesidade de por fin a unha situación que en xeral no
Estado e en particular na nosa Comunidade Autónoma, xera
inseguridade na circulación, confusión nos cidadáns así como unha
indesexable situación de risco para os profesionais que interveñen
nos servicios de emerxencias (servicios contra incendios e
salvamento, servicios sanitarios, servicios de protección forestal,
etc.), urxe unha modificación do Regulamento Xeral de Vehículos,
para que os vehículos prioritarios ou de urxencias poidan utilizar
unha sinal luminosa dunha cor distinta á que utilizan os vehículos
especiáis, xa que mentres que a sinalización dos vehículos de
servicios de emerxencia é unha sinal de prioridade, a dos vehículos
especiáis é unha sinal de precaución. Esta circunstancia fai que de
noite os conductores que ven unhas luces amarelo auto non saiban
si se trata dun vehículo especial ou dun vehículo de emerxencias
rápido.

Por outra parte, o Regulamento Xeral de Vehículos na súa actual
redacción, imposibilita que España se homologue co resto de
Europa (agás Grecia), onde de xeito maioritario utilizase a cor azul
para tódolos vehículos de emerxencia.

Este extremo reviste especial importancia para a nosa Comunidade
á que He urxe solucionar este problema atendendo á súa
proximidade xeográfica con Portugal, onde se utiliza a cor azul, e de
deste xeito por fin a unha situación potencial de risco, dado o
intenso tráfico de vehículos habitual entre ambos países evitando
confusións derivadas da interpretación inadecuada do significado
das luces de ambulancias ou bombeiros; ademáis o feito de
atoparnos en ano santo Xacobeo, con previsións de gran afluencia
de visitantes estranxeiros, determina que a problemática exposta
teña especial relevancia en Galicia.

Por todo isto, é polo que o Grupo Parlamentario Popular presenta a
seguinte Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión:

"O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a:
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Que se dirixa ao Gobernó do Estado para promover o cambio
no Regulamento xeral de vehículos de xeito que recolla o
cambio de cor e homologación da sinalización luminosa, nos
vehículos dos servicios de emerxencias, pasando ao azul
coma no resto de países da Unión Europea".

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010.

Asinado dixitalmente por:

Manuel Santos Ruíz Rivas na data 13/07/2010 10:32:28

Antonio Rodríguez Miranda na data 13/07/2010 10:32:36

Paula Prado del Río na data 13/07/2010 10:32:45

Pedro Puy Fraga na data 13/07/2010 10:32:54

Agustín Baamonde Díaz na data 13/07/2010 10:33:01

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 10:33:09

María Seoane Romero na data 13/07/2010 10:33:20

Miguel Ángel Santalices Vieira na data 13/07/2010 10:33:24
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz, ó abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Proposición Non de
Lei para o seu debate en Comisión.

Exposición de Motivos:

O Arquipélago de Sálvora, declarado como Parque Nacional
Marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia exactamente o 2
xullo de 2002 a través da lei 15/2002, ven a representar os sistemas
naturais ligados a zonas costeiras e plataforma continental da
Rexión Eurosiberiana.

Constitúe un triángulo de illas de diferentes tamaños e dimensións
que posúen unha gran riqueza natural e paisaxística, na que se
poden atopar distintos ecosistemas tanto na zona emerxida como
ñas zonas de auga que a rodean, isto sen contar o enorme valor
que posúe dende o punto vista histórico e social e incluso
económico xa que non podemos esquecer que a primeira fábrica
de secado e salazón de peixe de Galicia instalouna por poder un
comerciante coruñés (Jerónimo de Hijosa) ala polo 1770 na Illa de
Sálvora.

Precisamente a illa de Sálvora érguese como a Illa máis grande de
todo o arquipélago e a máis importante, xa non só polo
anteriormente exposto, senon tamen porque nela viviron os
primeiros moradores do que ala polo ano 1959 viría a nacer a
Parroquia de Aguiño, parroquia da que depende a Illa de Sálvora a
día de hoxe.Destes moradores que viviron na illa ata fináis do
século XX, e que desenvolveron unha importante labor que
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influenciou no entorno como poder ser a forma de vivir, a etnografía,
as embarcacións tradicionais, as conserveiras. Ademáis non
podemos pasar por alto acontecementos menos fortuitos como
foron o afundimento do vapor Santa Isabel no cal morreron máis de
200 persoas e que foron socorridos polos habitantes da
llla,destacando a participación das mulleres neste tráxico suceso
(recordemos as famosas heroínas de Sálvora).

De toda esta bagaxe histórica que ten a Illa de Sálvora consérvase
un núcleo de poboación(A aldea) en forma de U donde moraban os
seus habitantes (adoptaban esa forma para resgardarse do vento),
no que de non ser acometidas unha serie de actuacións e posible
que non se poida conservar a súa riqueza etnográfica. Asi mesmo,
a illa tamen posúe un marabilloso faro no que vivía ata fai pouco o
fareiro os 365 días do ano e que presenta un estado bastante
lamentable, como tamen o presenta o peireo da Illa xa que na súa
base se está descalzando.

A todas estas carencias compre sumarlle outras non menos
importantes, como é o feito de que que ata o ano 2009, a illa
contaba con tres persoas que facían as labores propias de
mantemento e vixilancia.Pero tras unha decisión de Costas do
Estado (dependente da demarcación de costas da Coruña) se fai
desaparecer este servizo tan esencial para o mantemento,vixilancia
e limpeza da dependencias da illa e tamen desaparece con ela , a
eliminación de especies alóctonas que ata entón a estaba facendo
Costas e que agora mesmo ó carecer de este servizo o está
levando a cabo o propio Parque Nacional.

POR TODO ISTO,

O Parlamento insta á XUNTA DE GALICIA a que se dirixa ó
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino, para que
reclame de Costas do estado a realización das seguintes tarefas
consideradas esenciais para a recuperación e posta en valor dun
patrimonio histórico e etnográfico de tanta importancia como é a Illa
de Sálvora. Estre outras actuacións se inclúen as seguintes :
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1.Reposición do servicio de vixilancia.Coa dotación dunha
embarcación para a vixilancia das Illas de Sagres, Vionta e Noro.

2. M ante mentó do equipo humano cunha dotación económica para
conservación e atención do uso público no Pazo-Almacen, Aldea e
Faro.Coa necesidade de dotar de mobiliario para o equipo de
vixilancia e mantemento.

3.Realización da restauración e a conservación da Aldea facilitando
a súa conversión en Aldea Isleña museográfica.

4.Eliminación de especies alóctonas.

5.Posta en valor do Faro de Sálvora (Propiedade da Autoridade
Portuaria de Vilagarcía de Arousa) e reparación do peirao.

6.Dotación de material de interpretación ó Pazo-Almacen,
explicando a evolución da Aldea, a súas costumes, a protección do
medio marino, as conserveiras, as salazóns, en definitiva o nexo de
unión da Illa-mar-conservación do medio natural.

Santiago de Compostela a 13 de Xullo de 2010

Asinado dixitalmente por:

Manuel Santos Ruíz Rivas na data 13/07/2010 11:20:04

Daniel Luis Várela Suanzes-Carpegna na data 13/07/2010 11:24:07

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 11:24:21

José Manuel Balseiro Orol, Secretario na data 13/07/2010 11:24:48

Antonio Rodríguez Miranda na data 13/07/2010 11:25:09
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Carlos Negreira Souto na data 13/07/2010 11:25:42
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu
Portavoz Manuel Ruíz Rivas, ó abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara, formulan a seguinte
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión.

Exposición de Motivos:

Un materia moi importante na que debe priorizar un Gobernó é sen
dúbida ningunha as Infraestruturas do seu Pais, cabe decir que o
que se refire o tecido viario galego nesta etapa na que nos
atopamos é unha asinatura sobradamente aprobada, nos referimos
o plan Move galego no que se inclúen as redes viarias
fundamentáis para vertebrar a nosa Comunidade autónoma e que
conectaran os nosos núcleos de poboación de maneira que a súa
comunicación sexa fluida, rápida e segura.

Actualmente atopámonos con unha Vía de Alta Capacidade en fase
de construcción como é a Autovía AG-56 que une un núcleo de
Poboación moi importante como é Santiago de Compostela co
Concello de Brión e que a medio prazo debe alongarse ata
Noia.Cómpre engadir as melloras realizadas na comunicación ente
Muros e Noia cunha importante infraestrutura en marcha.

Aproveitando esta serie de obras que se están levando a cabo
nesta zona dende o Grupo Parlamentario Popular queremos facer
fincapé na mellora destas infraestructuras en cuestión, dada a
problemática especial que sofre por exemplo o Concello de Porto do
son, en canto a comunicación deste tipo se refiere.

POR TODO ISTO,
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O Parlamento Insta á XUNTA DE GALICIA ,

A que se leve a cabo unha mellora da sinalización viaria cara a
Porto do Son e concretamente nos seguintes puntos:

1. A que na Vía de Alta Capacidade Brión -Noia se sinalice
axeitadamente o Concello de Porto do Son e se proceda a
mellora da sinalización.

2. Que na Autovía do Barbanza, ñas saídas de Boiro Sur e
Riveira, se sinalice convintemente a saída cara Porto do Son.

3. Asi mesmo, na confluencia coa AC-550 dende Muros se
señalize debidamente en dirección a Porto do Son.

Santiago de Compostela a 14 de Xuño de 2010

Asinado dixitalmente por:

Manuel Santos Ruíz Rivas na data 13/07/2010 12:28:13

Alejandro Gómez Alonso na data 13/07/2010 12:28:22
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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa da súa deputada, Sonia Verdes Gil, a través do portavoz e
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,

partido dos presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu
Socialistas *

de Galicia debate en Comisión.

O 23 de outubro de 2008 o consello da Xunta baixo a Presidencia
de Emilio Pérez Touriño, aprobaba o Decreto polo que se declaraba de
utilidade pública e urxente execución da concentración parcelaria da
zona de San Bartolomeu de Berrande (Vilardevós-Ourense).

Dése xeito no DOG do xoves 6 de novembro de 2008 a
Consellería do Medio Rural publicaba o Decreto 247/2008 do 23 de
outubro polo que se procedía á declaración da utilidade pública da
concentración na devandita parroquia do concello de Vilardevós.

Segundo o artigo 7 do propio decreto os traballos de execución
debían de iniciarse nun prazo non superior aos seis meses despois da
súa publicación.

O obxectivo era reducir as parcelas excesivamente fragmentadas
nunha superficie de 1.718 Ha. cun investimento global de 2.872.000 €,
a fin de recuperar a superficie agraria útil, mellorar as condicións de
traballo e a rendibilidade das explotacións agrarias, tal como recollía o
informe de viabilidade elaborado pola Consellería do Medio Rural.

A consellería do Medio Rural do anterior Gobernó cumpría así o
compromiso de priorizar as concentracións parcelarias en zonas de
interese agrícola ou gandeiro.

Malia coa chegada ao Gobernó galego do PP incumpríronse os
prazos previstos no decreto para o inicio e execución do proceso de
concentración parcelaria na parroquia de San Bartolomeu de Berrande
no concello de Vilardevós.

Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta
a seguinte proposición non de lei par ao seu debate en Comisión:
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ü l Grupo Parlamentario

O Parlamento de Galicia insta o Gobernó galego a:

Proceder de xeito urxente ao inicio dos traballos de execución da
concentración parcelaria na parroquia de San Bartolomeu de Berrande
no Concello Ourensá de Vilardevós, en cumprimento do Decreto

partido dos 247/2008 do 23 de outubro polo que se declaraba de utilidade pública
Socialistas . , . , .

de Galicia e urxente execución a concentración parcelaria na devandita parroquia

Pazo do Parlamento, 12 de xullo de 2010

Asdo: Sonia Verdes Gil
Deputada do GP. dos Socialistas de Galicia

Asdo: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do GP. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 13/07/2010 11:42:40

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/07/2010 11:42:44
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa da súa deputada, Sonia Verdes Gil, a través do portavoz e

partido dos ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
Socialistas \ .° . . , , . .

de Galicia presenta ante esa Mesa a segumte proposición non de leí para o seu
debate en Comisión.

O 23 de outubro de 2008 o Consello da Xunta baixo a
Presidencia de Emilio Pérez Touriño, aprobaba o decreto polo que se
declaraba de utilidade pública e urxente execución da concentración
parcelaria da zona do Burgo-Vilamaior e Camba (Castro Caldelas-
Ourense).

Dése xeito no DOG do xoves 6 de novembro de 2008 a
Consellería do Medio Rural publicaba o Decreto 246/2008 do 23 de
outubro polo que se procedía á declaración da utilidade pública da
concentración ñas devanditas parroquias do concello de Castro
Caldelas.

Segundo o Artigo 7 do propio decreto os traballos de execución
debían de iniciarse nun prazo non superior aos seis meses despois da
súa publicación.

O obxectivo era reducir as parcelas excesivamente
fragmentadas nunha superficie de 850 Ha. cun investimento global de
1.543.368 €, a fin de recuperar a superficie agraria útil, mellorar as
condicións de traballo e a rendibilidade das explotacións agrarias, tal
como recollía o informe de viabilidade elaborado pola Consellería do
Medio Rural.

A Consellería do Medio Rural do anterior Gobernó cumpría así
o compromiso de priorizar as concentracións parcelarias en zonas de
interese agrícola ou gandeiro.

Malia coa chegada ao Gobernó galego do PP incumpríronse os
prazos previstos no Decreto para o inicio e execución do proceso de
concentración parcelaria ñas tres parroquias do concello de Castro

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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Caldelas.

Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:

Partido dos

Socialistas *-* T» i 1 • , r 1 y-t 1 • •

de Galicia O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

Proceder de xeito urxente ao inicio dos traballos de execución
da concentración parcelaria ñas parroquias do Burgo ,Vilamaior e
Camba no concello Ourensá de Castro Caldelas, en cumprimento do
Decreto 246/2008 do 23 de outubro polo que se declaraba de utilidade
pública e urxente execución a concentración parcelaria ñas devanditas
parroquias.

Pazo do Parlamento, 12 de xullo de 2010

Asdo. Sonia Verdes Gil
Deputada do GP. dos Socialistas de Galicia

Asdo: Xoaquin Fernández Leiceaga
Portavoz do GP. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 13/07/2010 11:43:23

Xoaquin María Fernández Leiceaga na data 13/07/2010 11:43:30
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a instancias da

deputada María do Carme Adán Villamarín e o deputado Henrique Vietez Alonso,

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición

non de lei para o seu debate en Comisión.

Exposición de motivos

Segundo a UNESCO "A educación básica é máis que un fin en si mesma. É a

base para unha aprendizaxe e un desenvolvemento humano permanente sobre o que

os países poden construir sistemáticamente novos niveis e novos tipos de educación e

capacitación". Tamén os adultos deben partir desta formación básica e desta titulación

inicial para afrontar os retos da educación permanente. Existen diferentes estudios de

institucións internacionais onde se reflicte a necesidade dunha formación básica de

cando menos dez anos de duración como base para unha posíbel formación

permanente posterior.

A educación de persoas adultas sufriu nos últimos anos importantes cambios,

mais aínda existen carencias importantes. Así podemos comprobar como unha persoa

adulta de Bélxica, Dinamarca, Alemana, Austria ou Finlandia ten unha probabilidade

cada 3-4 anos de entrar en procesos de formación para adultos, unha persoa de

Francia, Luxemburgo ou Gran Bretaña unha cada 5-7 anos, unha persoa en Irlanda ou

os Países Baixos unha cada 8-10 e no estado español, xunto con Portugal, Italia e

Grecia, crece ata máis de quince anos. Esta estatística mostra a necesidade de
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favorecer os procesos de entrada na Educación Permanente de Adultos.

En Galiza, a Lei 9/1992, de educación e promoción de adultos, recolle esta

necesidade e establece como obxectivos estender o dereito a este tipo de educación a

todos os cidadáns de Galiza. Asemade recolle como un obxectivo "promover o

coñecemento da nosa realidade e moi especialmente da nosa lingua e cultura".

Na cidade de Vigo para o próximo curso 2010-2011 a Consellaría de

Educación e Ordenación Universitaria decidiu eliminar a impartición da EPA de tres

centros emblemáticos desta cidade, nomeadamente, ÍES Santo Tomé, ÍES Ricardo

Mella e o ÍES de Teis. Esta medida segundo os datos no ano anterior deixa a máis de

300 persoas fora dos centros nos que viñan cursando os seus estudios. Asemade

tamén afecta a unha vintena de profesores e profesoras. Podemos subliñar que no

caso de ÍES Santo Tome un total de 179 alumnos e alumnas ven como se lies suprime

a Educación Permanente de Adultos e descoñecen aínda cal é a alternativa que se lies

ofrece. No resto do país este recorte chega a 50 centros públicos.

Esta situación só pode entenderse desde a política de recortes ao ensino

público que practica o Gobernó galego actual e que na cidade de Vigo se fan sentir

especialmente en temas como os comedores escolares, o proxecto Abalar e agora a

eliminación da EPA de tres centros públicos.

Ante esta situación, presentase a seguinte Proposición non de lei para o seu

debate en Comisión:

"O Parlamento de Galiza insta a Xunta de Galiza a manter a Educación Permanente
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de Adultos nos centros de ensino público da cidade de Vigo".

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2010

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín

Henrique Viéitez Alonso

Deputada e deputado do G.P. do BNG

Carlos Aymerich Cano

Portavoz do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

María do Carme Adán Villamarín na data 14/07/2010 11:09:48

Henrique Viéitez Alonso na data 14/07/2010 11:09:56

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 14/07/2010 11:10:01
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a instancias da

deputada María do Carme Adán Villamarín e ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición Non de Lei para o seu

debate en Comisión.

Exposición de motivos:

Segundo a UNESCO "A educación básica é máis que un fin en si mesma. É a

base para unha aprendizaxe e un desenvolvemento humano permanente sobre o que

os países poden construir sistemáticamente novos niveis e novos tipos de educación e

capacitación". Tamén os adultos deben partir desta formación básica e desta titulación

inicial para afrontar os retos da educación permanente. Existen diferentes estudios de

institucións internacionais onde se reflicte a necesidade dunha formación básica de

cando menos dez anos de duración como base para unha posíbel formación

permanente posterior.

A educación de persoas adultas sufriu nos últimos anos importantes cambios

mais aínda existen carencias importantes. Así podemos comprobar como a unha

persoa adulta de Bélxica, Dinamarca, Alemana, Austria ou Finlandia ten unha

probabilidade cada 3-4 anos de entrar en procesos de formación para adultos, unha

persoa de Francia, Luxemburgo ou Gran Bretaña unha cada 5-7 anos, unha persoa en

Irlanda ou os Países Baixos unha cada 8-10 e no estado español xunto con Portugal,

Italia e Grecia crece ata máis de quince anos. Esta estatística mostra a necesidade de

favorecer os procesos de entrada na Educación Permanente de Adultos.
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En Galiza a Lei 9/1992 de educación e promoción de adultos recolle esta

necesidade e establece como obxectivos estender o dereito a este tipo de educación a

todos os cidadáns de Galiza. Asemade recolle como un obxectivo "promover o

coñecemento da nosa realidade e moi especialmente da nosa lingua e cultura".

Pola contra, segundo a Orde publicada o 21 de xuño de 2010, a Consellaría de

Educación elimina a totalidade das ensinanzas de adultos de nove centros, suprime as

ensinanzas básicas de nivel I e II de 35 centros, a ESO en 3 centros e o Bacharelato

en 4 centros. Esta situación só pode entenderse desde a política de recortes ao ensino

público que practica o Gobernó galego actual.

Ante esta situación, presentase a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en

Comisión:

"O Parlamento de Galiza insta a Xunta de Galiza a non suprimir a Educación

Permanente de Adultos dos centros de ensino públicos de Galiza".

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2010

Asdo.: Carme Adán Villamarín

Deputada do GP. do BNG

Carlos Aymerich Cano

Portavoz do GP. do BNG.
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Asinado dixitalmente por:

María do Carme Adán Villamarín na data 14/07/2010 11:11:50

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 14/07/2010 11:12:01
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz e á
iniciativa dos deputados Román Rodríguez González, Marta Rodríguez
Arias e Paula Prado del Rio ao abeiro do disposto no artigo 160 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan a seguinte
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión

A atención á diversidade e á discapacidade debe ser unha prioridade
que de xeito transversal e integral deben acometer o conxunto das
institucións públicas. A integración en pe de igualdade destes colectivos
pasa por moi diversos estadios, sendo o sistema de ensino un dos piares
máis importantes.

Deste xeito a lexislación educativa recolle entre os seus principios a
normalización e a inclusión, materializándose en dúas modalidades
educativas.

Unha délas está centrada nos Centros de Educación Especial (CEE),
que conforman en Galicia unha rede que, no curso 2009-2010, deu
cobertura a máis de 1.240 alumnos e alumnas.

A outra é a que procura a integración nos centros ordinarios, que
ofrecen atención especializada a este alumnado (aula ordinaria ou aula
específica habilitada).

O logro destes principios pasa a ser nos últimos tempos unha das
prioridades das diferentes institucións, forzas políticas e axentes
involucrados no proceso educativo. De xeito que faise preciso
implementar novas medidas e reforzar as xa existentes no sistema
educativo coa finalidade de acadar un sistema educativo menos
discriminatorio e máis integrador.

Por estes motivos o Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a
promover un sistema de educación inclusivo en Galicia para os alumnos
con discapacidade en tódolos niveis educativos. De acordó aos
seguintes eixos básicos:
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1. Promover a detección tempera das necesidades específicas de
apoio educativo, particularmente as asociadas á discapacidade,
para iniciar o antes posible as medidas de atención educativa mais
axeitadas.

2. Potenciar actividades de formación do profesorado dentro dos
Plans anuais para que se posibilite unha atención educativa de
calidade sobre o alumnado con necesidades educativas especiáis.
Os membros da inspección educativa e os responsables da
orientación educativa deberán, así mesmo, dispor dunha oferta
formativa especial coa mesma finalidade.

3. Promover a cooperación entre as organizacións representativas
das familias de alumnos con necesidades educativas especiáis
para desenvolver a mellor atención educativa destes.

4. Favorecer a participación deste alumnado nos programas
educativos especiáis que se desenvolvan nos centros, tales como
ABALAR, PLURILINGÜÍSMO, PCPI, entre outros.

5. Desenvolver as actuacións necesarias para que a escolarización
do alumnado con necesidades educativas especiáis se rexa polos
principios de inclusión, promovendo a colaboración con outras
administracións ou entidades públicas ou privadas sen ánimo de
lucro, así como de institucións ou asociacións.

6. Promover a dotación de recursos aos centros que escolarizan
alumnos con necesidades específicas de apoio educativo para
atender a este alumnado con calidade e equidade.

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2010

Asinado dixitalmente por:

Manuel Santos Ruíz Rivas na data 14/07/2010 11:14:54

Román Rodríguez González na data 14/07/2010 11:15:12

Marta Rodríguez Arias na data 14/07/2010 11:15:27
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa do

seu deputado Henrique Viéitez Alonso e da súa deputada Teresa Táboas Veleiro,

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición

non de lei para o seu debate en Comisión, relativa á restitución do itinerario de

transporte público entre Verducido e Fornelos de Montes.

O servizo de transporte público entre Verducido e Fornelos de Montes víñase

prestando de xeito continuado dende fai moitos anos, ate que as obras de mellora da

estrada PO-250 produciron unha interrupción temporal namentres se desenvolvían.

Xa nesta interrupción a penalización ás persoas usuarias foron de grande intensidade,

pois non houbo ningunha alternativa para suplir o corte do servizo, prestación

esencial para as poboacións de Vilán, Forzáns, Gaxate e Verducido que teñen un

marcado carácter disperso e sen outra alternativa de transporte para poder recibir

diversos tipos de servizos necesarios e imprescindíbeis.

Xa por aquel entón a empresa concesionaria non tina demasiado interese na

prestación, anunciando que o seu interese real era o de non prestar este servizo,

chegando a non realizalo en determinadas ocasións. Esta intención esta consumada ao

autorizar a Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Medio Ambiente,

Territorio e Infraestruturas a supresión de dita prestación.
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Como se queira que o único medio de transporte para estas persoas está

representado por este servizo de viaxeiros, e polo que presentamos a seguinte

proposición non de lei para o seu debate en Comisión:

O Parlamento de Galiza insta ao Gobernó galego á reposición do servizo público

de transporte de viaxeiros e viaxeiras entre Fornelos de Montes e Verducido ao

seu estado anterior, asegurando un trasporte acorde ás necesidades da poboación

das localidades de Vilán, Forzáns, Gaxate e Verducido.

Santiago de Compostela, 14 de xullo do 2010.

Asdo.: Henrique Viéitez Alonso

Teresa Táboas Veleiro

Deputado e deputada do G.P. do BNG.

Carlos Aymerich Cano

Portavoz do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 14/07/2010 11:36:36

Teresa Táboas Veleiro na data 14/07/2010 11:36:41

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 14/07/2010 11:36:46
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por

iniciativa do seu deputado Bieito Lobeira Domínguez e da súa deputada Teresa

Táboas Veleiro e ao abeiro do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte

Proposición non de lei, para o seu tratamento en Comisión, relativa á adopción de

medidas para o recoñecemento dos núcleos rurais preexistentes de carácter tradicional

afectados pola lexislación de costas.

O pasado 9 de xullo o Pleno da Corporación Municipal do Concello de Marín

aprobaba unha Moción que incidía no problema histórico, aínda non resolto, que

afecta a centos de mulleres e homes de núcleos mariñeiros tradicionais (Loira,

Agüete, Mogor, A Teoira), e demandaba solucións urxentes ás diferentes

administracións públicas.

Hai xa dez meses, o 30 de setembro de 2009, o Congreso dos Deputados

aprobaba a iniciativa do BNG, e por unanimidade de todos os grupos parlamentares,

o seguinte acordó:

"O Congreso dos deputados insta ao Gobernó a:

Dado que os núcleos de poboación do Concello de Marín que contan con

edificacións de histórica singularidade (Loira, Agüete, Casas e Mogor), poderían ser

áreas urbanas consolidadas con anterioridade á Lei de Costas 22/1988, de 28 de

xullo, no caso de que dispuxeran de acceso rodado, abastecemento de auga,

evacuación de augas residuais, subministración de enerxía eléctrica, etc. e posíbeis

erros administrativos na clasificación urbanística dada a estes núcleos ñas Normas
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Complementarias e Subsidiarias de Planeamento do Municipio de Marín,

determinaron a aplicación dunha servidume de 100 metros, corresponde: Incoar un

novo expediente de deslinde do tramo de costa que afecta aos núcleos de Marín na

que se poida aportar cantos informes, estudos e alegacións sexan precisas para que

aos mencionados núcleos se lie poida aplicar, no seu caso, o réxime previsto no

apartado 3 da disposición transitoria terceira da Lei 22/1988, así como o

estabelecido no apartado 3 da disposición transitoria sétima e nos apartados 1 e 3 da

disposición transitoria novena do Regulamento Xeral para o desenvolvemento e

execución de dita lei".

Ao longo dos dez meses que transcorreron desde a toma deste acordó, o

Ministerio só dou pasos lentos para comezar o expediente de deslinde que a día de

hoxe está sen iniciarse.

Nestes últimos días, tanto a Comisión de Seguimento Municipal, como as

plataformas veciñais, mantiveron varias reunións co "Delegado de Costas do Estado"

en Pontevedra. Despois destes encontros quedou clara a incerteza de que se poida dar

unha solución definitiva á problemática dos Núcleos do Litoral de Marín.

Esta situación provoca unha desesperación nos vecinos e vecinas do litoral

marínense, xa que esta é a quinta vez que se intenta dar unha posíbel solución a esta

situación.

A esta problemática (xurdida dun erro administrativo municipal), e recoñecida,

tanto polo mesmo Concello, como pola Xunta e a Administración do Estado, non se
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lie da atopado unha clara solución, xa que colide cun baleiro xurídico. Todo isto é o

que leva a formular unha corrección na lei de Costas.

É de salientar a singularidade do noso litoral e dos núcleos de poboación que

nel se sitúan, sinalando que son unha realidade moi anterior á Lei de Costas, sen que

teñan un ánimo urbanizar ou especulador.

O recoñecemento dos núcleos do litoral de Marín, preexistentes á entrada en

vigor da Lei de Costas, limítase a recoñecer que estes asentamentos tiñan as

características que a lexislación estatal vixente, no momento da entrada en vigor da

Lei de Costas, exixía para poder considéralos solo urbano. Dito recoñecemento non

supon rebaixar o nivel de protección que recolle a normativa estatal de costas, xa que

só se limita a reducir a servidume de protección a 20 metros en aplicación da

normativa de costas a núcleos rurais.

Estas son as razóns que levan ao Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista

Galego (BNG), a formular a seguinte Proposición non de lei para o seu tratamento en

Comisión:

O Parlamento de Galiza insta o Gobernó a se dirixir ao Gobernó español para

que realice as xestións pertinentes que conduzan á modificación da Lei 22/1988, de

28 de xullo, de Costas, de tal xeito que incorpore a posibilidade de recoñecer os

núcleos rurais preexistentes de carácter tradicional afectados pola lexislación de

costas.

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2010.
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Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Portavoz s. do G.P. do BNG.

Teresa Táboas Veleiro

Deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 14/07/2010 13:44:57

Teresa Táboas Veleiro na data 14/07/2010 13:45:01
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ful Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos
seus deputados e deputadas Guillermo Meijón Couselo, Francisco
Cervino González, Concepción Burgo López e Carmen Acuña do

partido dos Campo a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
de Galicia5 Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para

o seu debate en Comisión.

Exposición de Motivos

Entre os conxunto de actuacións impulsadas polo anterior Gobernó da
Xunta de Galicia referidas ao Sistema Educativo de Galicia, figuraba a
convocatoria dos premios de excelencia académica para o alumnado que
iniciara os seus estudos universitarios no Sistema Universitario de Galicia.

Os obxectivos últimos desta convocatoria eran o recoñecemento do
esforzó, o traballo e a dedicación do alumnado cunha excelente traxectoria
académica no bacharelato e ciclos formativos e que inicien os seus estudos
universitarios en calquera das tres universidades que conforman o Sistema
Universitario de Galicia.

Xa que logo, e tal como se indica na propia convocatoria, estamos a falar
dunha iniciativa que pretende que alumnos e alumnas con expedientes
académicos de excelencia inicien a súa formación universitaria no Sistema
Universitario de Galicia desenvolvendo ao máximo o seu potencial
intelectual, adquirindo novos coñecementos e destrezas que os capaciten
para incorporarse ao mundo laboral ñas mellores condicións posibles, ou
realizar tarefas de investigación que redunden no progreso de Galicia.

Unha convocatoria que non se dirixe únicamente ao alumnado de Galicia,
senón que tamén pretende facer un efecto chamada para que tamén
alumnos e alumnas, eos mesmos expedientes académicos de excelencia,
que cursaran os seus estudos non universitarios fóra da nosa comunidade
autónoma se incorporen ao SUG. Con esta finalidade, o 25% dos premios
convocados reservábanse para alumnado que cumplirá tales premisas.
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Así pois, trátase de que as universidades galegas incorporen ao alumnado
coas mellores traxectorias académicas de cada promoción, cuestión que sen
dúbida debe contribuir á potenciar ao propio SUG.

Sen embargo, no ano 2010, o actual gobernó da Xunta presidido por Núñez
partido dos Feijóo semella que non pretende manter esta convocatoria. Membros de
de Galicia5 equipos directivos de centros de ensinanza secundaria do noso país téñense

dirixido á Xunta de Galicia interesándose por esta cuestión.
Lamentablemente, a resposta que aseguran ter recibido da Consellería de
Educación é de que foi preciso prescindir da convocatoria dos Premios de
Excelencia en base a situación actual e a austeridade preconizada polo
gobernó.

A resposta non pode ser máis frustrante, especialmente se temos en conta
que Xunta de Galicia presidida por Núñez Feijóo semella non ter reparos
noutro tipo de gastos que non parecen casar ben coa austeridade da que
pretenden gabarse. Así, os custes producidos polo cambio de imaxe ñas
escolas infantís, as famosas galiñas azuis, as enquisas realizadas aos pais e
nais que xa partían da nula validez das mesmas segundo todos os expertos,
a supresión do dereito a gratuidade dos libros de texto a seis de cada dez
alumnos e alumnas de ensinanza obrigatoria.

Poderiamos seguir aportando partidas e partidas e, se así o queren,
cuantificar algunhas délas, un millón de euros para a publicidade do novo
decreto de lingua galega imposto polo Presidente da Xunta, arredor de dez
millóns de euros en libros de texto que perden a súa validez polo cambio de
idioma provocado por dito decreto e que ben puido aprazarse mediante
unha sinxela disposición adicional, catro millóns de euros con total
opacidade na organizacións de actividades paralelas á visita do Papa no
próximo outono. Por non falar das cadeiras do Gaiás.

Polo tanto, ben podemos afirmar que a falsa austeridade do Gobernó de
Núñez Feijóo merece o cualificativo de mesquindade no caso desta
convocatoria dos premios de excelencia académica, xa que estamos a falar
dunha partida global de douscentos corenta mil euros.
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Estas son as razóns pola que o Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:

partido dos O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia:
Socialistas
de Galicia

1. A proceder á urxente convocatoria dos premios de excelencia
académica para o alumnado que iniciara os seus estudos
universitarios no Sistema Universitario de Galicia no curso 2010-11.

2. A manter a convocatoria anual dos premios de excelencia académica
para o alumnado que iniciara os seus estudos universitarios no
Sistema Universitario de Galicia durante os anos que restan de
mandato ao actual Gobernó.

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo.: Guillermo Meijón Couselo
Francisco Cervino González
Concepción Burgo López
Carmen Acuña do Campo

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

Asdo.: Xoaquín Ma Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 14/07/2010 13:54:50

Francisco Cervino González na data 14/07/2010 13:54:56

María Concepción Burgo López na data 14/07/2010 13:55:18

María Carmen Acuña Docampo na data 14/07/2010 13:55:22
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 14/07/2010 13:55:26

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos
seus deputados e deputadas Guillermo Meijón Couselo, Francisco
Cervino González, Concepción Burgo López e Carmen Acuña do
Campo a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para
o seu debate en Comisión.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Exposición de Motivos

O Grupo Parlamentario Socialista xa denunciou no seu día en máis dunha
ocasión a redución de aproximadamente un 30% das partidas dedicadas á
Formación do Profesorado.

Esta cuestión foi obviada e negada con ardor pola Consellería de Educación
nos debates celebrados en Comisión e en Pleno respecto dos Orzamentos
da Xunta de Galicia do ano 2010.

Sen embargo, a realidade pon a todos no seu sitio. Basta con confrontar os
dous Plans de Formación elaborados polo actual Gobernó. O Plan Anual de
Formación do Profesorado para o curso 2009-2010 e o Plan Anual de
Formación do Profesorado para o curso 2010-2011.

A simple lectura destes dous documentos permítenos contrastar a realidade
das actividades desenvolvidas polos actuáis Centros de Formación e
Recursos (CEFORES) e que podemos resumir na seguinte táboa:

CEFORES

A CORUÑA

FERROL

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

SANTIAGO

VIGO

TOTAL

Actividades Plan Anual de Formación
do Profesorado para o curso 2009-10

57

42

40

45

43

36

41

304

Actividades Plan Anual de Formación
do Profesorado para o curso 2010-11

22

24

34

26

27

20

24

177
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Nesta táboa podemos observar como as actividades de formación
organizadas polos distintos CEFORES de Galicia pasou de 304 a 177.
Unha redución dun 42% que entendemos non ter explicación se de verdade
pretendemos que o sistema educativo galego camine cara a excelencia.

Partido dos r ^ o o
Socialistas

Unha redución que non se limita só aos cursos presenciáis senón que afecta
tamén a outro tipo de modalidades de formación, como por exemplo a
oferta de formación a distancia.

Tal redución, nunha área tan sensible para o sistema educativo como é a
formación do profesorado, en ningún momento foi explicado pola actual
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que semella tratar
inútilmente de enmascarar e silenciar o negativo das súas actuacións cara
ao sistema educativo público, que é quen sofre en grande medida as
consecuencias das mesmas.

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia á modificar o seu Plan
Anual de Formación do Profesorado 2010-11 de tal forma que se
incremente o número total de actividades formativas das diferentes
modalidades, para que, cando menos, en ningún caso supoña redución
do número das mesmas e das prazas ofertadas respecto do mesmo Plan
2009-2010.

Pazo do Parlamento, 15 de xuüo de 2010

Asdo.: Guillermo Meij ón Couselo
Francisco Cervino González
Concepción Burgo López
Carmen Acuña do Campo

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

Asdo.: Xoaquín Ma Fernández Leiceaga
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Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Guillermo Antonio Meijón Couseio na data 15/07/2010 12:35:49

Partido dos Francisco Cervino González na data 15/07/2010 12:35:55
Socialistas

de Galicia María Concepción Burgo López na data 15/07/2010 12:36:00

María Carmen Acuña Docampo na data 15/07/2010 12:36:04

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 15/07/2010 12:36:09
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa do

seu deputado Bieito Lobeira Domínguez, e ao abeiro do Regulamento da Cámara,

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa

ás medidas que se adoptarán na defensa da frota pesqueira galega que captura

pescada.

O Consello de Ministros de Pesca da UE, na súa reunión de decembro de 2009

(na que Galiza estivo ausente) acordou unha distribución de cotas de captura de

pescada absolutamente discriminatoria para Galiza. A cantidade resultante é, no caso

galego, absolutamente ridicula. Fai inviábel, materialmente, a actividade pesqueira

para unha parte moi importante da nosa frota.

O problema non é a falta de peixe. Cumprirían medidas de esforzó pesqueiro

se se detectar unha discriminación do stok de pescada, mais esa non é a cuestión. O

problema é político, vinculado a intereses económicos e comerciáis doutros países da

Unión Europea. Nin máis nin menos.

Efectivamente, o Regramento (UE) 23/2010 do Consello, do 14 de xaneiro de

2010, estabelece, no caso do Estado español, unha cota de só 5.952 toneladas para a

captura de pescada. O Gobernó español calcula que xa se consumiu máis do 80% da

cota, e ten previsto imponer máis criterios de limitación de capturas, até fin de 2010,

absolutamente inviábeis do punto de vista económico para os diversos segmentos de

frota.
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Cumpre adoptar medidas a medio prazo (incremento substancial da cota no

2011), mais tamén a curto prazo, no presente ano 2010, para garantir que a frota

pesqueira galega poida desenvolver a súa actividade extractiva con normalidade.

Cumpre explorar posibilidades de intercambio de cota, ou de renegociación (para a

súa eliminación) do mal chamado "Plano de Recuperación da Pescada" no noso

litoral, que non ten ningunha virtualidade práctica.

Máis tamén é preciso, do punto de vista estritamente político, que a

Consellaría do Mar non asuma como normal o veto á presenza galega ñas instancias

comunitarias ñas que se adoptarán decisións tan inxustas e arbitrarias como as que

hoxe se están a padecer. Foi a Comunidade Autónoma de Castela e León (con 0

quilómetros de costa!!) quen asumiu a representación de Galiza no Consello de

Ministros de Pesca da UE onde se tomou esta decisión. E isto é intolerábel. Por pura

dignidade. E tamén, como se evidencia neste caso, por razóns de necesidade.

Estas son as razóns que levan ao Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego

(BNG), a formular a seguinte Proposición non de lei para o seu tratamento na

Comisión de Pesca e Marisqueo:

O Parlamento de Galiza insta o Gobernó galego a adoptar as seguintes medidas

urxentes na defensa da viabilidade da frota pesqueira galega que captura pescada:

1.- Demandar do Gobernó español a adopción das accións precisas para

posibilitar o incremento das posibilidades de pesca inicialmente asignadas para o ano

2010 á frota galega para a captura de pescada, a través do método preciso
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(intercambio de cota, reasignación, ou calquera outra) que permita a actividade

extractiva normal até o 31 de decembro de 2010.

2.- No caso de non se efectivizar a posibilidade expresada no punto 1., a Xunta

de Galiza articulará un programa de axudas económicas dirixidas a tripulantes e

armadores dos buques galegos afectados pola restrición de cota de pescada.

3.- Demandar do Gobernó español a presenza directa de Galiza ñas reunións

do Consello de Ministros de Pesca da Unión Europea (no presente ano 2010) que

fixarán as cotas de captura para o próximo ano 2011, así como ñas reunións previas e

preparatorias.

4..- Elaborar os informes científicos precisos sobre a situación da pescada no

litoral galego, na súa plataforma continental e augas adxacentes, e trasládalos e

defendelos diante do Gobernó español e Unión Europea.

5 . - 0 Gobernó de Galiza emprenderá as accións precisas nos ámbitos xa

sinalados, co obxectivo de incrementar substancialmente a cota de captura de pescada

para o próximo ano 2011, nun volume que, sendo respectuoso coa sustentabilidade da

especie, garanta a viabilidade normal dos diversos segmentos da frota galega

dedicados á captura da pescada.

6.- Estabelecer as medidas precisas orientadas á mellora da comercialización

da pescada capturada pola frota galega, co obxecto de incrementar o prezo desta

especie en primeira venda, garantir a distinción da procedencia galega ñas fases de

mercado, procesado e consumo final, e controlar as importacións.
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Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2010.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Portavoz s. do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 15/07/2010 13:21:29
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa
dos seus deputados José Manuel Lage Tunas e Modesto Pose Mesura a
t r a v £ s ( j 0 s e u pOrtavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do

partido dos Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei para
de Galicia5 ° s e u debate en Comisión.

Exposición de Motivos

No hospital do Barbanza estase vivindo con gran preocupación a existencia
dun importante déficit de persoal, nomeadamente no que se refire á
ausencia de celadores.

Pasan os meses e o Gobernó galego sigue sen dar resposta ás demandas do
Comité de Empresa, aos representantes dos traballadores do centro
hospitalario.

Consideramos urxente que o Gobernó galego tome decisións e os
socialistas galegos entendemos que é necesaria a dotación de celadores e o
conseguinte incremento de persoal no Hospital do Barbanza para mellorar a
asistencia sanitaria.

Compre recordar que o Servizo Galego de Saúde conta con persoal
estatutario, tanto sanitario como non sanitario clasificado.

Cabe recordar a importancia e necesidade do conxunto de persoal dos
centros hospitalarios: facultativos e facultativas, enfermeiros e enfermeiras,
técnicos diferentes, auxiliares, celadores, etc.

O Decreto 91/2007 de 26 de abril integra no réxime estatutario o persoal
laboral das extinguidas Fundacións Sanitarias, homologando deste xeito o
réxime xurídico, o persoal e o funcionamento dos Hospitais públicos
galegos, como é o caso do Hospital Comarcal do Barbanza.

No Hospital do Barbanza dende hai tempo veuse percibindo un déficit de
persoal que repercute na calidade asistencial. Este hospital carece de
celadores e trae consigo o enlentecemento de asistencia e a sobrecarga
doutro persoal, especialmente auxiliares de clínica.
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Despois de varios meses se coñecer unha resposta clara por parte do
Gobernó galego diante das reivindicacións laboráis existentes no Complexo
Hospitalario do Barbanza, sito en Ribeira (A Coruña) e tendo en conta que
é urxente que se aborde a ausencia de celadores en dito hospital, os

partido dos socialistas galegos pedímoslle ao Gobernó galego que actúe de inmediato
de Galicia5 P a r a solventar unha situación que afecta de xeito grave ao cadro de persoal

deste Centro Hospitalario.

Estamos diante dunha reivindicación da que xa se fixeron eco tanto
o Parlamento de Galicia como Valedor do Pobo, pero a Xunta de Galicia
gobernada na actualidade polo Partido Popular sigue facendo oídos xordos
ás peticións xa feitas por este Grupo Parlamentario.

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a, antes de que finalice o
verán do ano 2010 dotar ao Hospital do Barbanza do cadro de persoal
de celadores que sexa necesario para atender as reivindicacións feitas
tanto polo Comité de Empresa do citado Complexo hospitalario como
por institucións e colectivos sociais da bisbarra.

Pazo do Parlamento, 15 de xullo de 2010

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Modesto Pose Mesura

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asdo.: Xoaquín Ma Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Lage Tunas na data 15/07/2010 13:42:32

Modesto Pose Mesura na data 15/07/2010 13:42:39

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 15/07/2010 13:42:44

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por
iniciativa da súa deputada, Sonia Verdes Gil, a través do portavoz e
ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,

partido dos presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu
Socialistas *

de Galicia debate en Comisión.

O conflito que supuxo durante o ano 2009 o ERE que afectou a
planta de Pascual en Outeiro de Rei, resolveuse co apoio do Gobernó
galego mediante a xestión da planta por parte dunha pequeña empresa
que xurdía do proxecto de 5 pequeñas cooperativas, a costa de perder
85 postos de traballo e rexeitar o apoio ao proxecto integrador que
defendían o conxunto de cooperativas galegas lideradas por Feiraco.

Varios meses despois que Alimentos lácteos asumise o aluguer
da planta de Outeiro de Rei, traía sinatura dun contrato co Grupo
Pascual con opción de compra, a política que está a levar a cabo a
nova empresa contribúe á desestabilización do mercado e do prezo do
leite, sendo Alimentos lácteos a industria que está a pagar o prezo
máis baixo aos gandeiros e ás gandeiras pola súa produción, e
colocando na distribución leite envasado o prezo máis baixo do
mercado.

Coincidindo con esta política de competencia desleal por parte
de Alimentos lácteos o Gobernó galego na súa reunión do Consello da
Xunta do pasado 24 de xuño acordou conceder, eximindo da achega
de garantías reais, un aval por valor de 1,6 millóns de euros para
apoiar operacións de préstamo bancario por un total de 2 millóns de
euros á empresa Alimentos lácteos S.A.

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión:

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

- Velar, desenvolvendo cantas medidas sexan necesarias,
polo cumprimento por parte de Alimentos lácteos dos
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compromisos e obrigacións empresariais e comerciáis, co fin de
garantir os pagos a produtores e proveedores, así como a
empresas de servizos, de xeito que:

- Se condicionen as axudas públicas ao cumprimento de
partido dos tales compromisos empresariais e tamén respecto do
Socialistas 1 . .

de Galicia mantemento da actividade da planta e dos pos tos de
traballo, de garantía de recollida da produción e sinatura
de contratos homologados para o prezo do leite eos
produtores.

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo: Sonia Verdes Gil
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asdo: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 15/07/2010 13:33:35

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 15/07/2010 13:33:38
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Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a

partido dos segumte interpelación.
Socialistas
de Galicia

O luns 5 de xullo a Consellería do Medio Rural presentaba a
nova figura xurídica de ordenación forestal sobre a base da xestión
conxunta da propiedade, que se regulará a través dun decreto polo que
se impulsará a creación de Sociedades de Fomento Forestal dentro da
Comunidade Autónoma de Galicia, como sociedades mercantís cuxos
socios titulares ceden o dereito de uso e aproveitamento forestal das
parcelas á sociedade permitindo a participación de socios non
propietarios capitalistas.

Tras a presentación da nova figura de ordenación forestal a
Consellería do Medio Rural anunciou que procederá á publicación
dun Decreto polo que se regulan as Sociedades de Fomento Forestal
(Sofor) en próximas datas.

A primeira consecuencia será previsiblemente a derrogación do
decreto 101/2008, do 30 de abril que regulaba as Unidades de Xestión
Forestal (UXFOR).

Malia nun prazo de un ano as entidades xurídicas de dereito
privado previamente constituidas, poderán inscribirse no Rexistro de
Sociedades de Fomento Forestal tal como anunciou o conselleiro de
Medio Rural que establecerá o decreto polo que se regulan as Sofor.

Por iso a deputada que asina interpela ao Sr. conselleiro de
Medio Rural nos seguintes termos:

1.a) Ten previsto a Consellería do Medio Rural acordar eos
representantes do sector e as organizacións implicadas o texto
definitivo do Decreto polo que se regulará a creación da nova figura
de ordenación forestal (Sofor) de xeito que se poida acadar un gran
consenso previamente á súa publicación e posta en marcha das
Sociedades de fomento forestal?
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2.a) Mantivo a Consellería do Medio Rural contactos eos
representantes do sector forestal a fin de consensuar o texto do
proxecto de decreto polo que se crean as SOFOR, previamente á
presentación desta nova figura de ordenación forestal?

Partido dos

de Galicia 3.a) Ten previs to a Consel ler ía de Med io Rural levar ao
Consello Forestal o proxecto de decreto polo que se regulan as Sofor
para o seu debate e a análise de xeito que se acade un gran acordó
previamente á súa aprobación no seo do propio Consello Forestal de
Galicia?

4.a) Cando ten previsto a Consellería do Medio Rural a
publicación do decreto polo que se regularán as Sofor?

5.a) Ten previsto a Consellería do Medio Rural levar ao
Parlamento de Galicia o proxecto de decreto polo que se crean as
Sofor, para o seu debate de xeito que poidan os grupos políticos con
representación parlamentaria, facer as súas achegas e permita acadar
un consenso para proceder á súa aprobación polo Pleno do
Parlamento?

Pazo do Parlamento, 5 de xullo de 2010

Asdo: Sonia Verdes Gil
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Sonia Verdes Gil na data 09/07/2010 13:07:06

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a

partido dos segumte interpelación.
Socialistas
de Galicia

O luns 5 de xullo a Consellería do Medio Rural presentaba a
nova figura xurídica de ordenación forestal sobre a base da xestión
conxunta da propiedade, que se regulará a través dun decreto polo que
se impulsará a creación de Sociedades de Fomento Forestal dentro da
Comunidade Autónoma de Galicia, como sociedades mercantís cuxos
socios titulares ceden o dereito de uso e aproveitamento forestal das
parcelas á sociedade permitindo a participación de socios non
propietarios capitalistas.

Tras a presentación da nova figura de ordenación forestal a
Consellería do Medio Rural anunciou que procederá á publicación de
un Decreto polo que se regulan as Sociedades de Fomento Forestal
(Sofor) en próximas datas.

A primeira consecuencia será previsiblemente a derrogación do
decreto 101/2008, do 30 de abril que regulaba as Unidades de Xestión
Forestal (UXFOR).

Malia nun prazo de 1 ano entidades xurídicas de dereito
privado previamente constituidas, poderán inscribirse no Rexistro de
Sociedades de Fomento Forestal tal como anunciou o conselleiro de
Medio Rural que establecerá o decreto polo que se regularán as Sofor.

Por iso a deputada que asina interpela ao Sr. conselleiro de
Medio Rural nos seguintes termos:

1.a) Cando ten previsto a Consellería do Medio Rural a
publicación no DOG do Decreto polo que se regulan as Sofor?

2.a) Ten previsto a Consellería do Medio Rural buscar o
consenso co conxunto dos representantes do sector implicados,
previamente á aprobación e publicación do decreto?
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3.°) Poderán os propietarios de montes veciñais en man común
constituirse como sociedades de fomento forestal para a reordenación
e xestión conxunta da súa propiedade?

partido dos 4.a) Cales son os criterios e obxectivos, así como os contidos
Socialistas , . i i • i ^ • 1 • r r- i i i • i
de Galicia bás icos que debe incluir o instrumento de xes t ion forestal de o b n g a d a

aplicación polas Sofor?

5.a) Que tratamentos sen fins comerciáis por motivos de
sanidade vexetal se permitirán previamente á inscrición definitiva no
Rexistro de Sociedades de Fomento Forestal e á aprobación do
Instrumento de Xestión Forestal na superficie forestal a xestionar
conxuntamente?

6.a) Que solución se plantea para aqueles propietarios forestáis
cuxa propiedade se inclúa no perímetro da superficie forestal
xestionada por unha SOFOR e se negué a integrar e ceder os usos e
aproveitamentos das súas parcelas á sociedade?

7.a) Como se resolverá o conflicto que planteará a negativa
dalgún propietario á concentración da súa propiedade, se a iniciativa
da Sociedade de fomento forestal se promove a concentración privada
das parcelas integradas dentro do perímetro xestionado por unha
Sofor?

Pazo do Parlamento, 5 de xullo de 2010

Asdo: Sonia Verdes Gil
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 09/07/2010 13:08:24
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Á Mesa do Parlamento

Mar Barcón Sánchez e Carmen Gallego Calvar, Xoaquín
Fernández Leiceaga, Modesto Pose Mesura, José Manuel Lage
Tunas e Pablo Xabier López Vidal, deputadas e deputados

partido dos pertencente ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
Socialistas , . i i • • <• >• ^ i -n i \ s> r

de Galicia abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación.

No TSXG substantivase a causa na que se xulga a conducta do
Conselleiro de Medio Ambiente, na súa responsabilidade ao fronte das
infraestructuras da Deputación de Pontevedra, tras ter asinado unha
certificación de remate dunha obra que non estaba senón sendo
comezada. Este feito ten creado unha alarma social que non fixo senón
aumentar ao ter escoitado as declaracións públicas, tanto do presidente
da Xunta como doutros responsables do PP desculpando e mesmo
xustificando esta conducta e cualificándoa como "un feito habitual ñas
administración" ou mesmo unha actuación que vela "polo interese
xeral".

Como queira que na actual conxuntura económica o Gobernó da
Xunta ten mandado mensaxes preocupantes e mesmo contraditorias
aos cidadáns e ás empresas e tendo en conta que a fiabilidade e
transparencia da Administración pública son esenciais neste momento,

Por iso, as deputadas e os deputados que asinan interpelan o
Gobernó galego nos seguintes termos:

1.a) Considera o Gobernó galego que a certificación de obra
pública sen realizar é unha práctica habitual que responde ó interese
xeral?

2.a) Considera o Gobernó galego que a certificación de obra
pública sen realizar é unha práctica administrativa correcta e fiable
para a xestión orzamentaria?

3 .a) Ten previsto o Gobernó galego introducir como unha práctica
habitual na xestión da obra pública a certificación de obras sen
rematar?
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4.a) Ten comunicado o Gobernó galego ás empresas que se
incorporarán estas prácticas á xestión habitual da Xunta de Galicia?

Pazo do Parlamento, 12 de xullo de 2010

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asdo: Mar Barcón Sánchez
Carmen Gallego Calvar
Xoaquín Fernández Leiceaga
Modesto Pose Mesura
José Manuel Lage Tunas
Pablo Xabier López Vidal

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Mar Barcón Sánchez na data 12/07/2010 14:49:25

Carmen Gallego Calvar na data 12/07/2010 14:49:28

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/07/2010 14:50:39

Modesto Pose Mesura na data 12/07/2010 14:50:50

José Manuel Lage Tunas na data 12/07/2010 14:51:01

Pablo Xabier López Vidal na data 12/07/2010 14:51:05
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Á Mesa do Parlamento

Silvia Fraga Santos, Carmen Cajide Hervés, Modesto Pose Mesura e
Carmen Acuña do Campo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147

socialistas do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Interpelación.
de Galicia

_______________ No ano 1985, a pesar da oposición dalgunha forza política aprobábase a Lei
9/1985 na que se despenalizaban tres supostos de interrupción voluntaria do
embarazo. Vintecinco anos despois, tras unha dura loita e reivindicación das
mulleres e o firme impulso dun Gobernó socialista, tras un profundo debate que
comezou no ano 2007, o 3 de marzo de 2010 aprobouse a Lei 2/2010 de Saúde
Sexual e Reprodutiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo que entrou en
vigor o pasado día 5 de xullo.

Unha Lei que por fin fai xustiza, que fai que dunha vez por todas a muller poida
decidir sobre o seu propio corpo, que a fai libre para enfrontar con garantías unha
dramática situación na que ningunha muller quería atoparse, que fai que dunha
vez por todas sexan as mulleres, e non un terceiro, quen decida se continúa co
seu embarazo. E que poida facelo cas garantías xurídicas e sanitarias necesarias e
debidas, sen risco de poder ser criminalizada por elo e garantindo que poida
interromper o seu embarazo na sanidade pública, dando tamén seguridade
xurídica ós profesionais que realicen a interrupción do embarazo. Unha lei cuxo
principal obxectivo é, precisamente, a redución do número de embarazos non
desexados.

Para o desenvolvemento e posta en marcha desta Lei aprobáronse os Reais
Decretos 831/2010, de 25 de xuño, de garantía da calidade asistencial da
prestación á interrupción voluntaria do embarazo e 825/2010, de 25 de xuño, de
desenvolvemento parcial da Lei Orgánica 2/2010, que recollen, entre outras
cuestións, as obrigas das Comunidades Autónomas para facer efectivo o
cumprimento desta Lei.

A Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo
foi recorrida ante o Tribunal Constitucional polo PP, ó igual que ten feito noutras
ocasións cas demais leis que implican avances sociais. A pesar de que os servizos
xurídicos de Estado sinalaron que a nova Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de
Interrupción Voluntaria do Embarazo non introduce "ex novo" no noso
ordenamento xurídico as condicións ñas que é posible a interrupción voluntaria
do embarazo, se non que se dirixe a modificar dito réxime xurídico á luz da
experiencia acumulada na aplicación do marco legal vixente ata a aprobación da
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nova Lei. Unha vez máis o PP pretende ganar nos Tribunais un debate que non
gaña ñas Cámaras de representación dos cidadáns.

Aínda así, e tras a publicación no BOE o pasado 5 de xullo esta Lei, obviamente,
é de obrigado cumprimento.

socialistas A Xunta de Galicia, inicialmente, declarou a súa intención de non acatar e
de Galicia cumprir esta Lei, mostrándose, ó igual que outras Comunidades Autónomas

_______________ gobernadas polo PP insubmisos fronte o cumprimento dunha Lei.
Posteriormente, a Xunta de Galicia anunciou ó longo desta semana, en diferentes
medios de comunicación, que simplemente van a exercer de meros transmisores
da información recibida de Madrid.

Comprobamos, que a pesar do establecido no artigo 17.1 da Lei 2/2010 e de
acordó co establecido nos Reais Decreto 825/2010 e 831/2010, que recollen a
obriga de facilitar a información relativa ós centros públicos e acreditados ós que
a muller podería dirixirse no caso de decidir interromper o seu embarazo, a
Xunta de Galicia soamente está a facilitar unha listaxe de centros privados.

A pesar de que dos 100.000 abortos anuais que se practican en España un 98%
foron realizados por rapazas de entre 15 e 18 anos, e tendo en conta a existencia
dos centros Quérote, especialmente concibidos e dirixidos para atender e
informar sobre a saúde sexual e reprodutiva a mocidade galega, constatamos que
na listaxe de centros os que as mulleres galegas poden acudir para recibir
información e asesoramento antes e despois do embarazo non aparecen os datos
destes centros públicos. Nin dos novos "Espazos Xoves", nos que, de acordó co
exposto pola Conselleira de Traballo e Benestar se prestarán os servizos que ata o
de agora prestaban os Centros Quérote.

Tamén vimos de comprobar que no enlace existente en internet, na páxina web
da Consellería de Sanidade, para realizar a consulta de toda a información que a
Xunta de Galicia debe facilitar ás mulleres galegas en cumprimento do artigo 17
da Lei 2/2010, se atopa un enlace para acceder a páxina web da Rede Madre,
unha organización privada que promove posicionamentos contrarios a
interrupción voluntaria do embarazo, que conten información absolutamente
sesgada, absolutamente carente de obxectividade e sen fundamento científico
algún.

Por outra banda o artigo 16 da Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de
Interrupción Voluntaria do Embarazo e os artigos 2 e 3 do Real Decreto
825/2010 establecen que en cada Comunidade Autónoma haberá, a lo menos, un

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

79835



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 13/07/2010 09:41
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 4 1 2 0 5

Data envió: 13/07/2010 09:41:45.165

¡ ¡ I Grupo Parlamentario

comité clínico nun centro da rede sanitaria pública para avaliar os casos
recollidos no artigo 15 da Lei.

Por todo o exposto as deputadas e o deputado asmantes presentan a seguinte
Interpelación:

socialistas 1 • Vai a contribuir a Xunta de Galicia a que as mulleres que se enfronten con
de Gallcia esta difícil situación dispoñan da máxima información para poder decidir?

_______________ 2. Vai o Gobernó galego a facilitar as mulleres galegas a posibilidade de
realizar a interrupción voluntaria do embarazo na sanidade pública? En
que centro sanitarios?

3. A Xunta de Galicia vai a facilitadle as mulleres galegas a listaxe dos
centros públicos nos que poden realizar a interrupción voluntaria do
embarazo?

4. Considera o Gobernó da Xunta que as mulleres galegas contan cas
garantías necesarias para realizar a interrupción voluntaria do embarazo?

5. Vai a cumprir o Gobernó galego cas súas obrigas de acordó co establecido
na Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de Interrupción Voluntaria do
Embarazo e nos decretos que a desenrolan?

6. Porque a Xunta de Galicia non inclúe información sobre os recursos e
axudas propias da Comunidade Autónoma nos sobres e na información
que deben facilitarlle as mulleres que demanden información sobre a
interrupción voluntaria do embarazo?

7. Considera a Xunta de Galicia axeitado enlazar dentro do apartado
dedicado á información sobre a interrupción voluntaria do embarazo unha
páxina pertencente a unha organización privada antiabortista?

8. Vai retirar ese enlace o Gobernó da Xunta?
9. Ten designado a Xunta de Galicia os membros dos comités clínicos cuxa

constitución esixe o artigo 16 da Lei?
1 0 . 0 Gobernó galego vai a incluir na información que deben facilitar á

muller en cumprimento do artigo 14 e 17 da Lei os datos dos Centros
Quérote ou do novo Espazo Xoven, onde segundo a conselleira de
Traballo e Benestar se prestarán os servizos anteriormente prestados polos
Centros Quérote?

Pazo do Parlamento, 13 de xullo de 2010

Asdo.: Silvia Fraga Santos
Carmen Cajide Hervés
Modesto Pose Mesura
Carmen Acuña do Campo

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

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

79836



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 13/07/2010 09:41
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 4 1 2 0 5

Data envió: 13/07/2010 09:41:45.165

Grupo Parlamentario

Asinado dixitalmente por:

Silvia Belén Fraga Santos na data 13/07/2010 8:48:24

„._,_, María del Carmen Cajide Herves na data 13/07/2010 8:48:34
Partido dos J

Socialistas
de Galicia Modesto Pose Mesura na data 13/07/2010 8:48:40

María Carmen Acuña Docampo na data 13/07/2010 8:48:47
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, Xoaquín María Fernández Leiceaga e
María Remedios Quintas Álvarez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do

Partido dos Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Interpelación para o
Socialistas JW ni u * J - *• i ni

de Galicia s e u debate en Pleno co obxecto de conecer os motivos polos que o Gobernó
galego non executa a sentencia do Tribunal Supremo de xullo de 2009 que
anula exames das oposicións de inspección turística da Xunta de Galicia.

O continuo cúmulo de anomalías nos procesos selectivos de acceso ao
emprego público en Galicia están supoñendo un serio problema de desconfianza
entre centos de opositores que participan ano tras ano ñas convocatorias públicas
da Xunta de Galicia.

A Dirección Xeral de Función Pública está no epicentro da polémica de
forma permanente pola incapacidade de xestión manifestada polo seu responsable
en reiteradas ocasións.

Dende hai un ano que o Tribunal Supremo dictou Sentencia anulando as
probas das oposicións do corpo de xestión, escala de inspección turística da Xunta
de Galicia de decembro do 2001, aínda o Gobernó galego non executou a dita
sentencia.

O director xeral de Función Pública manifesta unha absoluta incapacidade
para resolver os conflictos existentes no acceso ao emprego público, sendo o caso
das oposicións da escala de inspección turística da Xunta de Galicia de decembro
do 2001, un bo exemplo da inacción e da parause na que se atopa este
departamento.

A sentencia do Tribunal Supremo de data 19 de xullo de 2009 supon unha
durísima crítica á forma de proceder de anteriores gobernos do Partido Popular na
Xunta de Galicia ao destacar que se ten permitido "que o Tribunal se inventa un
sistema de cualificación que non era o pensado polas bases da convocatoria".

E dende hai un ano, o actual Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijóo
non ten executado a sentencia dictada polo Tribunal Supremo, sen darlle solución
a este proceso selectivo, ao mesmo tempo que ten paralizado o proceso convocado
no ano 2008.

A conflictividade ao redor das oposicións son unha constante dende a
chegada de Alberto Núñez Feijóo á Presidencia da Xunta, xa que non hai un
só mes no que non teñamos noticias sobre anomalías, mala xestión ou
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conflictos ao redor dos procesos selectivos de acceso ao emprego público na
Xunta de Galicia.

No caso do corpo de xestión, escala de inspección turística, da Xunta de
Galicia puidemos coñecer a indignación de centos de opositores que non tiveron
noticias nin información durante máis de vinteún (21) meses sobre a orde de
convocatoria da oposición de 24 de outubro de 2008.

Case dous anos despois o Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijóo
non nomeou ao Tribunal da oposición, requisito previo para poder proceder á
convocatoria do primeiro exame nun prazo de 40 días dende o nomeamento do
Tribunal o que ten paralizado este proceso selectivo, o que ten como consecuencia
unha situación de indefensión absoluta aos opositores inscritos.

A falla de transparencia e a ocultación sistemática é xa unha constante no
proceder da Dirección Xeral da Función Pública en diferentes procesos selectivos,
que no caso dos inspectores turísticos agrávase ao ter paralizada a execución
dunha sentencia dende hai un ano, e tamén tendo paralizado o proceso selectivo
do ano 2008, tendo aos opositores vinteún (21) meses sen información.

A permanente inacción do Gobernó galego ponse de manifestó diante
dunha sentencia do Tribunal Supremo que leva un ano sen executarse, e
preguntámonos cantos conflictos máis teñen que suceder ñas oposicións de
acceso ao emprego publico para que se nomee un novo director da Función
Pública que permita normalizar os procesos selectivos na Xunta de Galicia.

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia manifesta a súa
preocupación pola neglixente e nefasta xestión do Gobernó presidido por Alberto
Núñez Feijóo nos procesos selectivos de acceso ao emprego público de Galicia.

Diante desta situación, e tendo en conta a gravidade do caso que afecta ás
oposicións do corpo de xestión de administración da Xunta de Galicia, escala
técnica de inspección turística, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
considera necesaria resolver con urxencia unha situación que afecta á
credibilidade da Administración pública galega e ao sistema de acceso ao
emprego público.

Polo anteriormente exposto, os deputados e a deputada que asinan
interpelan ao Gobernó galego nos seguintes termos:

1.a) Que explicación ten o Gobernó galego para non ter executado a
sentencia do Tribunal Supremo de data 19 de xullo de 2009 sobre as oposicións
do corpo de xestión de Administración da Xunta de Galicia, escala técnica de
inspección turística?

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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2.a) Cal é a causa da inacción reiterada da Dirección Xeral de Función
Pública diante de sentencias como a do Tribunal Supremo de xullo de 2009?

3.a) Que decisións inmediatas ten pensado tomar Gobernó galego para
facer efectiva a sentencia do Tribunal Supremo?

4.a) Cando teñen pensado a conselleira de Facenda e/ou o conselleiro de
Presidencia e Administración Pública proceder ao cese do director xeral da
Función Pública pola súa neglixente xestión en diferentes procesos selectivos de
acceso ao emprego público na Xunta de Galicia?

5.a) Por que non cesan ao director xeral da Función Pública despois da súa
probada incapacidade para xestionar de forma eficiente o departamento de función
pública da Administración autonómica?

Pazo do Parlamento, 13 de xullo de 2010

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asdo: José Manuel Lage Tunas
Xoaquín María Fernández Leiceaga
María Quintas Álvarez

Deputados e deputada do G.P dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 13/07/2010 12:08:48

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/07/2010 12:08:54

María Remedios Quintas Álvarez na data 13/07/2010 12:09:02
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Á Mesa do Parlamento

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

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

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte INTERPELACIÓN, relativa ao

traspaso das Escolas Infantís.

O 11 de xuño de 2009, logo de que no Consello de Xunta se adoptara o acordó

de iniciar o traspaso das Escolas Infantís a Educación, a nota de prensa que rezaba na

páxina da Consellaría de Traballo e Benestar dicía o seguinte: "A educación é de

Educación. Así anunciou esta maná o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a

creación dunha comisión que se encargará de xestionar o traspaso das escolas infantís

desde a Consellería de Traballo e Benestar á de Educación e Ordenación

Universitaria. O noso obxectivo é normalizar a educación infantil, para que ñas aulas

galegas se transmitan coñecementos e aprendizaxe, remarcou o máximo mandatario

galego, quen adiantou que esta transferencia estará lista no vindeiro curso 2009-2010.

O máximo mandatario galego explicou que o Consello da Xunta aprobou esta

maná esta comisión que estará formada por 11 persoas de ambas as dúas consellerías,

un equipo de traballo que se encargará de xestionar un traspaso ordenado e sen

precipitacións das escolas infantís da Comunidade. Neste sentido, afirmou que serán

transferidos un total de 477 centros que inclúen máis de 23.500 prazas. Volvemos a

recuperar o nome de escola infantil e apostamos porque ñas aulas soamente se

transmitan aprendizaxes e coñecementos, remarcou Feijóo, quen destacou que todo o

sistema educativo de Galicia debe depender da Consellería de Educación e que ten

que ser este departamento quen supervise os criterios pedagóxicos na Comunidade.
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Para que a educación sexa aprendizaxe de coñecementos, e nada máis, concluíu."

Segundo o acordó adoptado en dito Consello de Gobernó da comisión forman

parte, por parte da Consellaría de Educación, o conselleiro Xesús Vázquez Abad, o

secretario xeral, José Luis Vázquez Fernández, o director xeral de Educación,

Formación Profesional e Innovación, José Luis Mira Lema e o Subdirector xeral de

Persoal, José Luis Canosa; por parte da Consellaría de Traballo, a Conselleira Beatriz

Mato, a secretaria xeral Cristina Ortiz, a secretaria xeral de Familia Susana López

Abella e o subdirector xeral de Familia Manuel Vila López. Esta comisión tina por

obxectivo encargarse do traspaso de todas as escolas infantís de 0-3 anos a

Educación, unha rede que nese momento a Xunta cifraba en 477 centros.

Trece meses despois de ter anunciado a creación da Comisión, e logo de ter

afirmado que no curso 2009-2010 se concluiría o proceso de traspaso, é polo que

presentamos a seguinte Interpealación:

1. Que traballos desenvolveu a Comisión encargada de xestionar o traspaso das

escolas infantís?

2. Que conclusións sobre o proceso de traspaso tirou esta Comisión?

3. Cantas escolas infantís dependerán no próximo curso da Consellaría de

Educación?

4. Que cronograma exacto de traspaso existe na actualidade?

5. De que órgano xestor da Consellaría de Educación dependerán as Escolas

Infantís?
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6. As escolas municipais pasarán a depender da Consellaría de Educación na

mesma data que as xestionadas pola Xunta ou o Consorcio?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín

Carlos Aymerich Cano

Deputada e deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

María do Carme Adán Villamarín na data 15/07/2010 10:14:33

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 15/07/2010 10:14:41
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Á Mesa do Parlamento

Ana Luisa Bouza Santiago, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar do

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

Cámara, presenta a seguinte Interpelación.

Nos últimos meses vimos de asistir á presentación de numerosos plans do Gobernó

galego relacionados coa Sociedade da Información. Cada ún deles correspóndese

co desmantelamento de dispositivos e programas postos en marcha na pasada

lexislatura.

Abandonaron o traballo nos obxectivos do PEGSI no seu último ano de vixencia, un

traballo feito dende o consenso e coa colaboración con empresas e entidades

sociais. Desmantelaron ás agachadas MANCOMÚN sin darlle unha alternativa

merecente dése nome. Anularon plans pilotos de banda larga no rural como o de

Chantada sin dar explicacións nin sustituilo por outro. E estamos a vivir cómo o

Gobernó galego se desentende da Rede de Dinamización da Sociedade da

información, outro dos elementos fundamentáis de alfabetización dixital, posto en

marcha na anterior lexislatura, incumplindo os requerimentos que por unanimidade

se reclamaron dende o Parlamento para a sua continuidade.

O pasado xuño o Gobernó galego anuncia un novo plan, a Axenda dixital galega,

trasposición da Axenda dixital europea, onde aparecen renomeadas accións e

obxectivos que xa presentaron noutros plans anteriores. Porén, a sociedade galega

non está a percibir melloras nos indicadores de penetración da sociedade da

información ñas empresas ou nos fogares.
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Así formulase a seguinte Interpelación.

¿Qué novos centros se teñen incorporado efectivamente á actual CEMIT, anterior

Rede de dinamización da sociedade da información?

¿Tense cumplido nos seus termos a Moción aprobada por unanimidade no Pleno do

Parlamento galego sobre as condicións de continuidade da Rede de Dinamización

da Sociedade da Información?

¿Cantos novos fogares teñen acceso á banda larga nos concellos do rural dende

marzo de 2009?

¿Qué novas medidas se teñen adoptado para incorporar ás microempresas galegas

á sociedade da información e con qué resultados?

¿ Qué medidas se teñen adoptado de apoio ao software de estándares abertos nos

procedementos de licitación de proxectos que conteñan adquisición ou

desenvolvemento de software e na propia adquisición de software por parte da

Administración galega?

¿Qué medidas se teñen adoptado de apoio as empresas TIC galegas e aos contidos

en galego na licitación de proxectos que conteñan adquisición ou desenvolvemento

de software?

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2010.

79845



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 15/07/2010 11:36
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 4 1 5 0 1

Data envió: 15/07/2010 11:36:17.974

¡KÍSJSS SS?!íSStíSS SílSS»
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

Asdo.: Ana Luisa Bouza Santiago

Deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Ana Luisa Bouza Santiago na data 15/07/2010 11:33:52

79846



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 15/07/2010 13:19
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 4 1 5 7 7

Data envió: 15/07/2010 13:19:21.863

SSSS8E SSRS8S5SSS «íiSS»

OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

Ana Luisa Bouza Santiago, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar do

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

Cámara, presenta a seguinte Interpelación.

A fináis de Maio de 2010 este grupo parlamentar rexistra unha iniciativa, que se

tratará máis tarde na sesión da comisión 5a, de 30 de xuño de 2010, onde debatemos a

preocupación do BNG polas consecuencias que podería ter o peche masivo de camas

hospitalarias realizado polo SERGAS no verán de 2010.

Entendiamos que a diminución de actividade que daba como consecuencia o peche de

camas superaba con moito a habitual diminución da demanda do verán e tería unha

incidencia moi negativa na evolución das listas de espera, xa daquela nunha situación

grave. A negativa da representante do Gobernó galego a presentar o número de camas

hospitalarias que pecharían no verán non colaborou a paliar a preocupación do BNG.

O día 15 de Xullo publícanse as cifras oficiáis de listas de espera cirúrxica na web do

SERGAS a 30 de xuño que confirman as previsións de agravamento da situación:

36.180 persoas en Galiza agardando unha intervención cirúrxica, 2.132 máis que en

xuño de 2009; 71 días de espera media, 4 días máis que hai un ano. Especial mención

merece a incapacidade de POVISA para atender adecuadamente á poboación adscrita

a ese centro privado, con 121,9 días de espera media e 3.814 persoas agardando unha

intervención, que pon en cuestión a suposta mellor xestión das empresas privadas.

Estes datos da espera cirúrxica a 30 de xuño, graves de por si, coinciden no tempo
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cun maior recurso á incorporación de solicitudes de cita á lista non estrutural e un

medre constante de reclamacións e protestas individuáis e colectivas ante o propio

SERGAS e ante outras instancias como o valedor do pobo ou a fiscalía.

Estes datos, empeorarán ademáis previsiblemente durante o verán pola radical

diminución de actividade que se reflexa no peche de camas hospitalarias, no afán da

Consellería de Sanidade de aforrar do capítulo de persoal do SERGAS, sen

considerar o impacto que esta redución da actividade vai suponer sobre as persoas

que están a agardar por consultas, probas diagnósticas ou por unha intervención

cirúrxica.

Así, formulo a seguinte interpelación:

Ia) Cantas camas hospitalarias do SERGAS se pechan entre Xuño e Setembro de

2010?

2a) Cal é a valoración que fai o Gobernó galego do medre das listas de espera a Xuño

de 2010?

3a) Qué medidas tomará o Gobernó galego no referente a recursos humanos para

abordar esta problemática?

4a) Qué número de reclamacións se rexistraron nos servizos de atención ao doente do

SERGAS en relación coas listas de espera nos meses de verán de 2010?

5a) Qué numero de doentes se incorporaron á lista non estrutural nos meses de 2010?
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6a) Cal é o número total de persoas que na actualidade están na lista non estrutural e

por qué motivos?

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2010.

Asdo.: Ana Luisa Bouza Santiago

Deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Ana Luisa Bouza Santiago na data 15/07/2010 13:09:44
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Á Mesa do Parlamento

Pablo Xabier López Vidal e Marisol Soneira Tajes, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao

partido dos abeiro do disposto no artigo 147, presentan ante esa Mesa a seguinte
soasas Interpelación.

Unha das decisións máis importantes de vertebración do noso territorio e de
asentamento dun principio fundamental como é o da solidariedade a
travesó das infraestruturas de comunicación que adoptou na anterior
lexislatura o Gobernó do cambio, foi a de promover a construción dunha
autovía na Costa da Morte.

A decisión quedou tomada, comunicar mediante unha vía de alta
capacidade a Costa da Morte coa capital da provincia e co resto do país,
mediante a realización dun contrato de concesión de obra pública para a
construción e posterior explotación desta autovía. No DOG de data 7 de
maio de 2008 se adxudica esta obra e se prevé a súa posta en
funcionamento a mediados de 2011.

Coa chegada do Partido Popular a Xunta de Galicia, e diante da
incapacidade ou falla de interese por sacar adiante o contrato de concesión
no seu día adxudicado, os responsables autonómicos optan por rescindir o
mesmo e sacar de nova a concurso a execución desta obra.

A licitación do procedemento aberto par a adxudicación do novo contrato
de concesión para a construción e explotación da autovía Carballo -
Berdoias publicase no DOG de data 18 de decembro de 2009. O proceso de
adxudicación está na actualidade paralizado por mor da reclamación dun
dos licitadores.

Pendente de resolver este concurso os datos e antecedentes que estamos a
coñecer son alarmantes: a Xunta de Galicia pretende adxudicar este
contrato a oferta máis desvantaxosa para o interese público, a que supon un
sobrecusto de 215 millóns de euros, comparando coas actuáis plicas
presentadas. Se a mesma comparativa se realiza coa oferta axustada dos
anteriores adxudicatarios, logo de reequilibrada a concesión, a diferencia se

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

dispara até preto de 400 millóns de euros, tratándose da mesma obra a
realizar eos mesmos proxectos.

Dado o ritmo dos acontecementos, todo parece indicar que levamos xa
dous anos perdidos para a posta en funcionamento dunha infraestrutura que

partido dos está chamada a suponer un antes e un despois na converxencia e no
socialistas desenvolvemento económico e social desta fermosa zona do noso país.
de Galicia

Unha vía de comunicación que está sendo de novo cuestionada polos
mesmos que no seu día promulgaron a sentencia de deixar de xeito
unilateral a Costa da Morte esquecida e illada. Son os mesmos que xa no
pasado e agora no presente se negan a crear as condicións precisas para que
as actuáis xeracións e as futuras teñan unha oportunidade certa e posible na
Costa da Morte.

En relación con esta cuestión, co procedemento de adxudicación e co seu
retraso na posta en funcionamento, o Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia interpela ao Gobernó galego nos seguintes termos:

1. Cales foron os criterios utilizados a hora de proceder a adxudicación
do contrato de concesión de obra pública da autovía Carballo -
Berdoias?

2. Cales son as repercusións económicas do mesmo nos trinta anos que
dura a concesión para as arcas públicas?

3. Está presente o valor da austeridade nesta contratación pública?

4. Que cronograma se manexa para a posta en funcionamento desta
autovía da Costa da Morte?

5. Que órgano da Xunta de Galicia decide en última instancia a
adxudicación deste contrato de concesión de obra pública?

Pazo do Parlamento, 15 de xullo de 2010

Asdo.: Pablo Xabier López Vidal
Marisol Soneira Tajes
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Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Pablo Xabier López Vidal na data 15/07/2010 13:55:50

Marisol Soneira Tajes na data 15/07/2010 13:55:58
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Silvia Fraga Santos, Carmen Cajide Hervés, Modesto Pose Mesura e
Carmen Acuña do Campo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152

socialistas do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para
de Galicia a s u a r e S p 0 S t a oral en Pleno.

No ano 1985, a pesar da oposición dalgunha forza política aprobábase a Lei
9/1985 na que se despenalizaban tres supostos de interrupción voluntaria do
embarazo. Vintecinco anos despois, tras unha dura loita e reivindicación das
mulleres e o firme impulso dun Gobernó socialista, tras un profundo debate que
comezou no ano 2007, o 3 de marzo de 2010 aprobouse a Lei 2/2010 de Saúde
Sexual e Reprodutiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo que entrou en
vigor o pasado día 5 de xullo.

Unha Lei que por fin fai xustiza, que fai que dunha vez por todas a muller poida
decidir sobre o seu propio corpo, que a fai libre para enfrontar con garantías unha
dramática situación na que ningunha muller quería atoparse, que fai que dunha
vez por todas sexan as mulleres, e non un terceiro, quen decida se continúa co
seu embarazo. E que poida facelo cas garantías xurídicas e sanitarias necesarias e
debidas, sen risco de poder ser criminalizada por elo e garantindo que poida
interromper o seu embarazo na sanidade pública, dando tamén seguridade
xurídica ós profesionais que realicen a interrupción do embarazo. Unha lei cuio
principal obxectivo é, precisamente, a redución do número de embarazos non
desexados.

Para o desenvolvemento e posta en marcha desta Lei aprobáronse os Reais
Decretos 831/2010, de 25 de xuño, de garantía da calidade asistencial da
prestación á interrupción voluntaria do embarazo e 825/2010, de 25 de xuño, de
desenvolvemento parcial da Lei Orgánica 2/2010, que recollen, entre outras
cuestións, as obrigas das Comunidades Autónomas para facer efectivo o
cumprimento desta Lei.

A Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo
foi recorrida ante o Tribunal Constitucional polo PP, ó igual que ten feito noutras
ocasións cas demais leis que implican avances sociais. A pesar de que os servizos
xurídicos de Estado sinalaron que a nova Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de
Interrupción Voluntaria do Embarazo non introduce "ex novo" no noso
ordenamento xurídico as condicións ñas que é posible a interrupción voluntaria
do embarazo, se non que se dirixe a modificar dito réxime xurídico á luz da
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Grupo Parlamentario

experiencia acumulada na aplicación do marco legal vixente ata a aprobación da
nova Lei. Unha vez máis o PP pretende ganar nos Tribunais un debate que non
gaña ñas Cámaras de representación dos cidadáns.

Aínda así, e tras a publicación no BOE o pasado 5 de xullo esta Lei, obviamente,
é de obrigado cumprimento.

Partido dos
Socialistas

de Galicia ¿^ Xunta de Galicia, inicialmente, declarou a súa intención de non acatar e
_______________ cumprir esta Lei, mostrándose, ó igual que outras Comunidades Autónomas

gobernadas polo PP insubmisos fronte o cumprimento dunha Lei.
Posteriormente, a Xunta de Galicia anunciou ó longo desta semana, en diferentes
medios de comunicación, que simplemente van a exercer de meros transmisores
da información recibida de Madrid.

Comprobamos, que a pesar do establecido no artigo 17.1 da Lei 2/2010 e de
acordó co establecido nos Reais Decreto 825/2010 e 831/2010, que recollen a
obriga de facilitar a información relativa ós centros públicos e acreditados ós que
a muller podería dirixirse no caso de decidir interromper o seu embarazo, a
Xunta de Galicia soamente está a facilitar unha listaxe de centros privados.

A pesar de que dos 100.000 abortos anuais que se practican en España un 98%
foron realizados por rapazas de entre 15 e 18 anos, e tendo en conta a existencia
dos centros Quérote, especialmente concibidos e dirixidos para atender e
informar sobre a saúde sexual e reprodutiva a mocidade galega, constatamos que
na listaxe de centros os que as mulleres galegas poden acudir para recibir
información e asesoramento antes e despois do embarazo non aparecen os datos
destes centros públicos. Nin dos novos "Espazos Xoves", nos que, de acordó co
exposto pola Conselleira de Traballo e Benestar se prestarán os servizos que ata o
de agora prestaban os Centros Quérote.

Tamén vimos de comprobar que no enlace existente en internet, na páxina web
da Consellería de Sanidade, para realizar a consulta de toda a información que a
Xunta de Galicia debe facilitar ás mulleres galegas en cumprimento do artigo 17
da Lei 2/2010, se atopa un enlace para acceder a páxina web da Rede Madre,
unha organización privada que promove posicionamentos contrarios a
interrupción voluntaria do embarazo, que conten información absolutamente
sesgada, absolutamente carente de obxectividade e sen fundamento científico
algún.

Por outra banda o artigo 16 da Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de
Interrupción Voluntaria do Embarazo e os artigos 2 e 3 do Real Decreto
825/2010 establecen que en cada Comunidade Autónoma haberá, a lo menos, un
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comité clínico nun centro da rede sanitaria pública para avaliar os casos
recollidos no artigo 15 da Lei.

Por todo o exposto as deputadas e o deputado asmantes presentan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

socialistas Vai o Gobernó galego a cumprir cas súas obrigas, de acordó co establecido
de Galicia n a j ^ 2/2010 de Saúde Sexual e Reprodutiva e de Interrupción Voluntaria

do Embarazo, incluíndo a garantía da posibilidade de realizar a interrupción
voluntaria do embarazo nos centros sanitarios da rede pública galega?

Pazo do Parlamento, 13 de xullo de 2010

Asdo.: Silvia Fraga Santos
Carmen Cajide Hervés
Modesto Pose Mesura
Carmen Acuña do Campo

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Silvia Belén Fraga Santos na data 13/07/2010 8:52:31

María del Carmen Cajide Herves na data 13/07/2010 8:52:35

Modesto Pose Mesura na data 13/07/2010 8:52:40

María Carmen Acuña Docampo na data 13/07/2010 8:52:44
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A Mesa do Parlamento

Román Rodríguez González, Pedro Arias Veira, Natalia Barros
Sánchez, Yolanda Díaz Lugilde, Ignacio López-Chaves Castro,
Marisol Piñeiro Martínez e Marta Valcárcel Gómez, deputados e
deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara presentan ante esa Mesa, a seguinte
Pregunta Oral para a súa resposta en Pleno.

O proxecto ABALAR vai a supor a implementación dun xeito integral
das tecnoloxías da comunicación dentro do proceso educativo.

Dito proxecto implica unha modificación substancial da organización
do sistema organizativo, pois implica a utilización de material
informático como un elemento pedagóxico, a creación de unidades
didácticas e materiais curriculares específicos, a comunicación
constante das familias eos centros educativos,...

Unha parte significativa do Proxecto ABALAR materialízase na
adquisición e reparto de ordenadores e equipos informáticos entre
os centros e o alumando.

Por estes motivos, os deputados asinantes formulan a seguinte
pregunta:

¿Cómo se está a materializar a estratexia educativa, a nivel de
contidos curriculares e de reparto de equipos tecnolóxicos, do
proxecto ABALAR?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010

Asinado dixitalmente por:

Román Rodríguez González na data 13/07/2010 9:26:30

Pazo do Parlamento * Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 t e-mail: gp-pp@parlamentodegalicia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Pedro Manuel Arias Veira na data 13/07/2010 9:26:38

Natalia Barros Sánchez na data 13/07/2010 9:26:46

Yolanda Díaz Lugilde na data 13/07/2010 9:26:51

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 9:26:58

María de la Soledad Piñeiro Martínez na data 13/07/2010 9:27:03

Marta Valcárcel Gómez na data 13/07/2010 9:27:11

Pazo do Parlamento * Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 t e-mail: gp-pp@parlamentodegalicia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A Mesa do Parlamento

Román Rodríguez González, Pedro M. Arias Veira, Natalia
Barros Sánchez, Yolanda Díaz Lugilde, Ignacio López-Chaves
Castro, Marisol Piñeiro Martínez e Marta Valcárcel Gómez,
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan ante esa
Mesa, a seguinte Pregunta Oral para a súa resposta en Pleno.

A Formación Profesional está chamada a ter un protagonismo
significativo no sistema educativo galego, como unha das
ferramentas máis efectivas para a xeración de emprego e a loita
contra a crise.

As melloras introducidas no curso pasado, que por primeira vez
supuxeron que o número de alumnos matriculados nos seus ciclos
fose superior ó de estudiantes de bacharelato, e que está a
materializarse tamén no actual nun incremento de matricula moi
superior ó do bacharelato, está aproximando a Galicia ás medias
neste modalidade educativa dos países máis avanzados do noso
entorno.

Por estes motivos, os deputados asinantes, formulan a seguinte
pregunta:

¿Cal é a valoración da CEOU respecto a dinámica da matrícula no
ámbito da FP?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010

Asinado dixitalmente por:

Román Rodríguez González na data 13/07/2010 9:41:09

Pedro Manuel Arias Veira na data 13/07/2010 9:41:14

Pazo do Parlamento * Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 t e-mail: gp-pp@parlamentodegalicia.es
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Natalia Barros Sánchez na data 13/07/2010 9:41:21

Yolanda Díaz Lugilde na data 13/07/2010 9:41:27

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 9:41:37

María de la Soledad Piñeiro Martínez na data 13/07/2010 9:41:41

Marta Valcárcel Gómez na data 13/07/2010 9:41:48

Pazo do Parlamento * Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 t e-mail: gp-pp@parlamentodegalicia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A Mesa do Parlamento

Román Rodríguez González, Agustín Baamonde Díaz, Pedro M.
Arias Veira, Natalia Barros Sánchez, Yolanda Díaz Lugilde,
Ignacio López-Chaves Castro, Marisol Piñeiro Martínez e Marta
Valcárcel Gómez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo
152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan ante
esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral para a súa resposta en
Pleno.

A lingua galega é un patrimonio da cidadanía de Galicia, polo que o
seu impulso e protección deben ser tarefas compartidas por todas
as institucións e sectores sociais da comunidade.

Para planificar a tarefa de dinamización do galego é necesario
poner en marcha liñas de actuación ñas que lies dea prioridade á
coordinación e á actuación en campos de intervención urxente, por
seren aqueles nos que a lingua conta cunha menor protección e
uso.

A tarefa de liderar este proceso correspóndelle á Secretaría Xeral
de Política Lingüística, que debe unir esforzos, coordinar iniciativas
e alentar a súa aplicación. Neste sentido, é responsabilidade deste
departamento establecer unha relación permanente coas entidades
sociais e institucionais para apoiar as iniciativas de dinamización do
galego.

Estes son os motivos que levan os deputados,asinantes, a formular
a seguinte pregunta:

¿Que actuacións de dinamización social-institucional da lingua
galega ten en marcha a S.X. de Política Lingüística?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010

Pazo do Parlamento * Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 t e-mail: gp-pp@parlamentodegalicia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA

79860



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 13/07/2010 09:58

N° Rexistro: 41227
Data envió: 13/07/2010 09:58:09.750

PARLAMENTO
DE GALICIA

Asinado dixitalmente por:

Román Rodríguez González na data 13/07/2010 9:43:05

Agustín Baamonde Díaz na data 13/07/2010 9:43:11

Pedro Manuel Arias Veira na data 13/07/2010 9:43:17

Natalia Barros Sánchez na data 13/07/2010 9:43:23

Yolanda Díaz Lugilde na data 13/07/2010 9:43:28

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 9:43:38

María de la Soledad Piñeiro Martínez na data 13/07/2010 9:43:43

Marta Valcárcel Gómez na data 13/07/2010 9:43:49

Pazo do Parlamento * Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 t e-mail: gp-pp@parlamentodegalicia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A Mesa do Parlamento

Román Rodríguez González, Pedro M. Arias Veira, Natalia
Barros Sánchez, Yolanda Díaz Lugilde, Ignacio López-Chaves
Castro, Marisol Piñeiro Martínez e Marta Valcárcel Gómez,
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa, a seguinte Pregunta Oral para a súa resposta en Pleno.

O desenvolvemento no curso pasado do Programa de Gratuidade
Solidaria de Libros de Texto, materializouse nun apoio directo ás
familias galegas, seguindo o principio de "axudar máis a quen máis
o precisa".

Dito programa beneficiou ó 65% do estudiantado galego e foi un
mecanismo efectivo de redistribución de renda de xeito progresivo.
Na súa implementación, e dado que era a primeira vez que se
levaba a cabo en Galicia, xurdiron unha serie de disfuncións
organizativas que a CEOU plantexou no seu momento corrixir e
encarrilar a fin de facelo máis efectivo, axil e con menor peso
burocrático.

Por estes motivos, os deputados asinantes, formulan a seguinte
pregunta:

¿Cómo se está a desenvolver o programa de Gratuidade Solidaria
de Libros de Texto no curso 2010-2011, tendo en conta as
novidades introducidas no mesmo?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010

Asinado dixitalmente por:

Román Rodríguez González na data 13/07/2010 9:44:34
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Natalia Barros Sánchez na data 13/07/2010 9:44:49

Yolanda Díaz Lugilde na data 13/07/2010 9:44:55

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 9:45:06

María de la Soledad Piñeiro Martínez na data 13/07/2010 9:45:14

Marta Valcárcel Gómez na data 13/07/2010 9:45:23
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A Mesa do Parlamento

Román Rodríguez González, Pedro M. Arias Veira, Natalia
Barros Sánchez, Yolanda Díaz Lugilde, Ignacio López-Chaves
Castro, Marisol Piñeiro Martínez e Marta Valcárcel Gómez,
deputados e deputadas, pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan ante esa
Mesa, a seguinte Pregunta Oral para a súa resposta en Pleno.

A adaptación do sistema universitario galego ó Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), dou como resultado a substitución dos
cursos de adaptación pedagóxica, necesarios para o acceso á
profesión docente, polo Máster Universitario de Profesorado.

Desde un primeiro momento, e como consecuencia dun convenio
asinado pola Xunta bipartita e as tres universidades galegas, a
ofertas de prazas foi insuficiente; a isto sumouselle outras carencias
organizativas que foi necesario reorientar no curso pasado.

Dito Máster ten un valor estratéxico para o conxunto do sistema
educativo galego, pois débese ter presente que todos aqueles que
desexan inserirse como profesionais docente deben contar con el.

Por estes motivos, os deputados asinantes, formulan a seguinte
pregunta:

¿Qué actuacións se implementaron no Máster de Profesorado a fin
de mellorar a súa organización?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010

Asinado dixitalmente por:
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A Mesa do Parlamento

Román Rodríguez González, Pedro M. Arias Veira, Natalia
Barros Sánchez, Yolanda Díaz Lugilde, Ignacio López-Chaves
Castro, Marisol Piñeiro Martínez e Marta Valcárcel Gómez,
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan ante esa
Mesa, a seguinte Pregunta Oral para a súa resposta en Pleno.

A adaptación do Sistema Universitario Galego (SUG) ao Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), coñecido como Plan
Bolonia, supon a reorganización docente e organizativa da oferta
formativa universitaria. Dentro da mesma os novos estudios
universitarios formalízanse a partir de Graos e Máster (coñecidos
estes como "oficiáis"), que xorden coa vontade de lograr unha
formación máis especializada en campos de coñecementos
específicos.

As universidades teñen feito un notable esforzó para proponer e
ofertar un significativo número de Masters, co obxectivo de dar
cobertura, e xerar os oportunos retornos, ás demandas sociais e do
mercado laboral galego.

O propio EEES plantexa que os Máster, de igual xeito que os graos,
están suxeitos a un proceso de avaliación, coa finalidade de
mellorar a súa calidade e oportunidade dentro da estructura
formativa superior.

Unha parte significativa do noso avance colectivo depende da
formación universitaria e do papel que estas institucións deben
desempeñar na mellora social e no progreso productivo.

Por estes motivos, os deputados asinantes, formulan a seguinte
pregunta:
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¿Cal é a opinión da CEOU respecto á oferta educativa do SUG no
tocante ós Masters oficiáis?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010

Asinado dixitalmente por:
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gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Á Mesa do Parlamento

Bieito Lobeira Domínguez e Henrique Viéitez Alonso, deputados do Grupo

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

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para súa resposta oral en Pleno, relativa á

situación crítica do sector naval e industrias auxiliares do porto de Marín, e ás

medidas que se adoptarán na súa defensa.

O no seu día puxante sector de construción naval e empresas auxiliares do

porto de Marín está a padecer unha situación de profunda crise que está a provocar

desemprego e precarización do traballo existente.

Calcúlase que só no que vai de ano 2010, perdéronse nesta actividade

produtiva no porto de Marín entre 700 e 800 postos de traballo. Non é allea a esta

situación o problema que está a padecer Factoría Naval, con dous buques auxiliares

para plataformas petrolíferas prácticamente rematados (mais con incógnita na súa

entrega) e un veleiro de máis de cen metros de eslora en grada tamén de incerto

futuro, a débeda que arrastra, e a grave situación financeira que por este e outros

motivos afecta tamén a numerosas empresas auxiliares.

Moitas das empresas e sociedades do porto de Marín, ou que traballan (ou

traballaban) en función da actividade do porto pecharon ou reduciron ostensibelmente

o seu cadro de persoal. É o caso da desaparición dos máis de 60 postos de traballo

vinculados á empresa SB Industrial e Comercial, ou os de EDM-Instalacións

Eléctricas, Nenúfar shipping, etc. Tamén outras empresas virón desaparecer entre o
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50% e o 75% dos seus traballadores, como o caso de Reparaciones Galicia, Marín

Ships, Tallares Mecánico Navales, Hermanos Ramallo, Agorpa, etc.

A situación é insustentábel. Con independencia da orixe da crise (causas

estruturais do sistema capitalista, deficiente xestión empresarial, efecto "dominó", ou

calquera outra), non é de recibo que sexan traballadoras e traballadores as vítimas

dunha situación da que non son responsábeis. Non se trata só dunha crise económica:

é tamén un drama humano. Estamos a falar de centos de postos de traballo perdidos,

de temporalidade, precariedade, degradación das condicións de traballo. Até o sector

servizos de Marín (bares, cafetarías, restaurantes, subministracións diversas, etc.) está

a recibir un durísimo impacto pola situación escrita. Tamén outras empresas do porto,

neste caso non vinculadas ao sector naval, como GALFRÍO (cunha planta xa

pechada) ou Protea, se encontran nunha delicada situación.

Neste contexto é obrigada a intervención pública desde a Xunta de Galiza. O

actual Gobernó do Partido Popular non pode converterse nunha máquina trituradora

de postos de traballo en Marín. Ten responsabilidade directa na solución dos

problemas descritos. Leva máis dun ano gobernando Galiza, posúe competencias

directas no ámbito industrial, así como instrumentos económico-financeiros (IGAPE,

SODIGA, XES-Galicia, nova Lei de Caixas) que non son aproveitados na defensa

dos postos de traballo.

Non se trata só de "parchear" conxuntamente un problema concreto. A

cuestión é garantir a viabilidade de futuro de todo un sector produtivo (naval e

auxiliares), fonte xeradora de riqueza e postos de traballo que se multiplican logo no

tecido económico e social de Marín e das comarcas do Morrazo e Pontevedra. E
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lamentabelmente, non existen a día de hoxe indicios que permitan albiscar un plano

de traballo de futuro con contratos ou carteira de pedidos de novas construcións de

buques.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular a seguinte pregunta para a

súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Conselleiro de Economía e Industria:

Que medidas concretas ten previsto adoptar o Gobernó galego na defensa do

sector naval en Marín?

Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2010.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Henrique Viéitez Alonso

Deputados do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 13/07/2010 10:04:21

Henrique Viéitez Alonso na data 13/07/2010 10:04:27
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A Mesa do Parlamento

Antonio Rodríguez Miranda, Manuel Santos Ruiz Rivas, Paula
Prado del Río, Pedro Puy Fraga, Agustín Baamonde Díaz,
Miguel Santalices Vieira e Ignacio J. López Chaves Castro,
deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.

As medidas de austeridade impulsadas pola Xunta de Galicia
inciden no uso responsable dos recursos públicos como unha pauta
xeral de conducta para o conxunto do gobernó.

Neste marco, o ano 2009 foi o ano inicial dun completo Plan de
Reestructuración do Parque Móbil, que estaba chamado a actuar
nun campo que escapou nos anos anteriores a calquera acción de
avaliación, seguimento e información cara á cidadanía.

Dito plan contempla non só o alleamento de vehículos de alta gama
con elevados custes de mantemento, senón tamén a aplicación de
diferentes medidas para a optimización dos recursos e o control do
gasto.

Transcorrido un ano e medio dende a toma de posesión do
gobernó, parece oportuno interesarse polo balanzo de resultados
dése Plan de Reestructuración.

Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte
pregunta:

¿Cales son os beneficios que se están a acadar co
desenvolvemento do Plan de Reestructuración do Parque Móbil da
Xunta de Galicia?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010.
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A Mesa do Parlamento

Antonio Rodríguez Miranda, Manuel Santos Ruiz Rivas, Paula
Prado del Río, Pedro Puy Fraga, Agustín Baamonde Díaz e
Ignacio J. López Chaves Castro, deputados e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no Artigo 152 e concordantes do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a
súa resposta Oral en Pleno.

Dende que no ano 2008 e a proposta da Comunidade Autónoma de
Aragón, as seis Comunidades Autónomas que tiñan reformado os
seus Estatutos de Autonomía decidirán reunirse en Zaragoza,
constituíndo un foro de encontró -o I ENCUENTRO- co obxectivo
de impulsar o desenvolvemento e a coordinación das súas
competencias, incrementando a cooperación en asuntos de interese
común, xa se teñen celebrado varios deses ENCUENTROS.

O II ENCUENTRO tivo lugar en Sevilla, o día 20 de outubro de
2008. O III ENCUENTRO celebrouse en Valladolid, os días 22 e 23
de febreiro de 2009. O IV ENCUENTRO celebrouse en Valencia, o
29 de xuño de 2009 e o V en Barcelona, o 16 de novembro dése
mesmo ano (aceptándose as solicitudes de ingreso de La Rioja e
Castilla-La Mancha). O VI ENCUENTRO tivo lugar en Palma de
Mallorca o día 8 de marzo de 2010, e nel aceptouse a ampliación a
tres Comunidades Autónomas: Galicia, País Vasco e Madrid.

O último dos ENCUENTROS celebrados ata o de agora -o Vil- tivo
lugar os días 4 e 5 de xullo en Logroño (La Rioja). Ao mesmo
asistiu o Sr. Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza da Xunta de Galicia.

Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte
pregunta:

¿Cal é a valoración política que fai o gobernó de Galicia, a respecto
do devandito Vil ENCUENTRO?.

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010.
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A Mesa do Parlamento

Antonio Rodríguez Miranda, Manuel Santos Ruiz Rivas, Paula
Prado del Río, Pedro Puy Fraga, Agustín Baamonde Díaz e
Pablo Cobián Fernández de la Puente, deputados e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no Artigo 152 e concordantes do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a
súa resposta Oral en Pleno.

A Administración Pública debe empregar en todo momento as
técnicas mais avanzadas para cumprir co mandato constitucional
previsto no artigo 103 de actuar baixo o principio de eficacia e
atender os intereses xerais.

Sen dúbida a Administración actual responsable xestora dos
asuntos públicos nunca sociedade que está metida de cheo na
intelixencia artificial, non pode ser allea a tal realidade, nin deixar de
empregar as ferramentas que He van a permitir simplificar as súas
relacións eos cidadáns e o mesmo tempo mellorar reciprocamente a
súa eficacia.

Deste xeito a Administración autonómica debe ser a que marque
camino e axude a caminar nel as Administracións Locáis Galegas,
sempre mais limitadas, sexa por capacidade técnica ou económica,
pero que non se poden permitir quedar a marxe deste avance, que
podería provocar desigualdade entre cidadáns.

Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte
pregunta:

¿Cales son os avances que está impulsando a Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza na implementación
das TIC;s e da e-administración ñas entidades locáis galegas?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010.
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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Mar Barcón Sánchez, Carmen Gallego Calvar, Xoaquín Fernández
Leiceaga, Modesto Pose Mesura, José Manuel Lage Tunas e Pablo Xabier
López Vidal, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
de Galicia P leno .

No TSXG substanciase a causa na que se xulga a conducta do Conselleiro
de Medio Ambiente, na súa responsabilidade ao fronte das infraestructuras da
Deputación de Pontevedra, tras ter asinado unha certificación de remate dunha
obra que non estaba senón sendo comezada. Este feito ten creado unha alarma
social que non fixo senón aumentar ao ter escoitado as declaracións públicas,
tanto do Presidente da Xunta como doutros responsables do PP desculpando e
mesmo xustificando esta conducta e cualificándoa como "un feito habitual ñas
administracións" ou mesmo unha actuación que vela "polo interese xeral".

Como queira que na actual conxuntura económica o Gobernó da Xunta ten
mandado mensaxes preocupantes e mesmo contraditorios aos cidadáns e ás
empresas e tendo en conta que a fiabilidade e transparencia da Administración
pública son esenciais neste momento, as deputadas e os deputados que asinan
formulan a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

Ten previsto o Gobernó galego, para velar polo interese xeral, introducir
como unha práctica habitual na xestión da obra pública a certificación de obras
sen rematar?

Pazo do Parlamento, 9 de xullo de 2010

Asdo: Mar Barcón Sánchez
Carmen Gallego Calvar
Xoaquín Fernández Leiceaga
Modesto Pose Mesura
José Manuel Lage Tunas
Pablo Xabier López Vidal

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

Mar Barcón Sánchez na data 13/07/2010 11:09:43

Carmen Gallego Calvar na data 13/07/2010 11:09:48

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/07/2010 11:09:51

Modesto Pose Mesura na data 13/07/2010 11:10:01

José Manuel Lage Tunas na data 13/07/2010 11:10:09

Pablo Xabier López Vidal na data 13/07/2010 11:10:13

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á MESA DO PARLAMENTO

Carlos Aymerich Cano e Teresa Táboas Veleiro, deputado e deputada

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

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, apresentan a seguinte Pergunta

para a sua resposta oral en Pleno, relativa ao retraso na adxudicación da Vía de

Alta Capacidade (VAC) Carballo-Berdoias e á utilización partidista da información ao

respecto.

No día de onte, 12 de Xullo, o Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas (MATEI) recebeu en San Caetano a unha delegación de alcaldes e

portavoces do PP da Costa da Morte bicéfalamente presidida polo presidente

provincial do PP n'A Coruña, Carlos Negreira, e máis polo (super)Delegado da

Xunta, Diego Calvo. Toda unha mostra da confusión entre partido e gobernó que

caracteriza á Xunta do PP e que se víu refrendada pola comparecencia posterior

ante os meios, nos edificios administrativos de San Caetano, do presidente

provincial do PP. O encontró, segundo fontes da Xunta, tería sido solicitado polo PP.

Mais, en calquera caso, chama poderosamente a atención a celeridade coa que se

conceden estes encontros cando hai alcaldes doutras cores políticas que levan máis

dun ano á espera de seren recebidos polos responsábeis da Xunta e,

especialmente, polo titular da MATEI. O mesmo que chama a atención o feito de os

deputados populares andaren a revolver os expedientes da Consellaría, mesmo sen

teren solicitado o acceso á documentación através dos condutos regulamentares, ao

tempo que a MATEI nega a información aos grupos da oposición.

Indo ao obxecto do encontró, a situación de parause da VAC Carballo-Berdoias após

15 meses de gobernó do PP en Galiza, non é casual que o mesmo coincida coa

79879



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 13/07/2010 11:38

N° Rexistro: 41254
Data envió: 13/07/2010 11:38:04.252

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

publicación no DOG do sometimento a información pública do estudo informativo do

treito Berdoias-Cee co que se intenta agachar a ineficacia da Xunta na construción

do treito Carballo-Berdoias. Segundo o titular da MATEI, Sr. Hernández, Carballo-

Berdoias non se poderá adxudicar entanto non se resolva a reclamación formulada

por unha das licitadoras contra a avaliación das ofertas realizada pola mesa de

contratación, sen se poderen concretar os prazos para a reanudación do

procedimento e posterior adxudicación definitiva do contrato.

Así as cousas, formúlase a seguinte cuestión:

A que motivos responde a paralización da VAC Carballo-Berdoias durante 15

meses, os que leva o PP na Xunta de Galiza?

Santiago de Compostela, a 13 de Xullo de 2010

Asdo.: Carlos Aymerich Cano

Deputadodo G.P. do BNG

Teresa Táboas Veleiro

Deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 13/07/2010 11:35:39

Teresa Táboas Veleiro na data 13/07/2010 11:35:44

79880



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 13/07/2010 11:49
DEGALiciAj N O R e x i s t r o . 4 1 2 5 7

Data envió: 13/07/2010 11:49:32.079

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no

partido dos artigo 152 do Regulamento da Cámara , presenta ante esa Mesa a
Socialistas . ° , \ ™

de Galicia segumte pregunta para a sua resposta oral en Pleno.

O 23 de outubro de 2008 o Consello da Xunta baixo a
Presidencia de Emil io Pérez Touriño, aprobaba o decreto polo que se
declaraba de util idade pública e urxente execución da concentración
parcelaria da zona do Burgo-Vilamaior e Camba (Castro Caldelas-
Ourense) .

Dése xeito no D O G do xoves 6 de novembro de 2008 a
Consellería do Medio Rural publ icaba o Decreto 246/2008 do 23 de
outubro polo que se procedía á declaración da util idade pública da
concentración ñas devanditas parroquias do concello de Castro
Caldelas.

Segundo o Art igo 7 do propio decreto os traballos de execución
debían de iniciarse nun prazo non superior aos seis meses despois da
súa publicación.

O obxectivo era reducir as parcelas excesivamente
fragmentadas nunha superficie de 850 Ha. cun invest imento global de
1.543.368 € , a fin de recuperar a superficie agraria útil, mellorar as
condicións de traballo e a rendibil idade das explotacións agrarias, tal
como recollía o informe de viabil idade elaborado pola Consellería do
Medio Rural.

A Consellería do Medio Rural do anterior Gobernó cumpría así
o compromiso de priorizar as concentracións parcelarias en zonas de
interese agrícola ou gandeiro .

Mal ia coa chegada ao Gobernó galego do PP incumpríronse os
prazos previstos no Decreto para o inicio e execución do proceso de
concentración parcelaria ñas tres parroquias do concello de Castro
Caldelas.

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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Por iso a deputada que asina formula a seguinte pregunta ao Sr.
conselleiro de Medio Rural.

En que fase se atopa o proceso de concentración parcelaria ñas
parroquias do Burgo,Vilamaior e Camba no concello Ourensá de
Castro Caldelas declarado de utilidade pública e execución urxente
despois da aprobación e publicación do Decreto 246/2008 do 23 de
Outubro?

Pazo do Parlamento, 12 de xullo de 2010

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asdo. Sonia Verdes Gil
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 13/07/2010 11:40:58
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Á Mesa do Parlamento

María do Carme Adán Villamarín, deputada e deputado do Grupo Parlamentar

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

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Segundo a UNESCO "A educación básica é máis que un fin en si mesma. É a

base para unha aprendizaxe e un desenvolvemento humano permanente sobre o que

os países poden construir sistemáticamente novos niveis e novos tipos de educación e

capacitación". Tamén os adultos deben partir desta formación básica e desta titulación

inicial para afrontar os retos da educación permanente. Existen diferentes estudios de

institucións internacionais onde se reflicte a necesidade dunha formación básica de

cando menos dez anos de duración como base para unha posíbel formación

permanente posterior.

A educación de persoas adultas sufriu nos últimos anos importantes cambios,

mais aínda existen carencias importantes. Así podemos comprobar como a unha

persoa adulta de Bélxica, Dinamarca, Alemana, Austria ou Finlandia ten unha

probabilidade cada 3-4 anos de entrar en procesos de formación para adultos, unha

persoa de Francia, Luxembrugo ou Gran Bretaña unha cada 5-7 anos, unha persoa en

Irlanda ou os Países Baixos unha cada 8-10 e no Estado español, xunto con Portugal,

Italia e Grecia crece ata máis de quince anos. Esta estatística mostra a necesidade de

favorecer os procesos de entrada na Educación Permanente de Adultos.

En Galiza a Lei 9/1992, de educación e promoción de adultos, recolle esta

necesidade e establece como obxectivos estender o dereito a este tipo de educación a
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todos os cidadáns de Galiza. Asemade recolle como un obxectivo "promover o

coñecemento da nosa realidade e moi especialmente da nosa lingua e cultura".

Pola contra, segundo a Orde publicada o 21 de xuño de 2010, a Consellaría de

Educación elimina a totalidade das ensinanzas de adultos de nove centros, suprime as

ensinanzas básicas de nivel I e II de 35 centros, a ESO en 3 centros e o Bacharelato

en 4 centros. Esta situación só pode entenderse desde a política de recortes ao ensino

público que practica o Gobernó galego actual.

Por isto, formúlase a seguinte pregunta:

Que criterios pedagóxicos se seguiron na supresión da Educación Permanente de

Adultos de cincuenta centros públicos?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010

Asdo. Carme Adán Villamarín

Deputada do GP. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María do Carme Adán Villamarín na data 14/07/2010 10:51:42
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Á Mesa do Parlamento

Ana Belén Pontón Móndelo, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao Panteón de

Galegos Ilustres.

No mes de xullo a Xunta de Galiza asinaba un convenio co Arcebispado de

Compostela a fin de proceder a apertura do Panteón de Galegos Ilustres. Este

convenio ten aspectos realmente preocupantes e demostra a submisión dos poderes

públicos democráticos aos intereses da xerarquía eclesiástica.

A Xunta subvenciona a apertura dun espazo relixioso, obviando que ao ser un ben de

interese cultural, os titulares do mesmo teñen obriga- por lei- de facilitar o acceso

público. Implícitamente, a Xunta renuncia a que o Panteón sexa un espazo civil e

laico, recoñecéndolle aos representantes relixiosos a tutela sobre os usos do Panteón.

Consideramos que este convenio non responde ás demandas que temos formuladas a

respecto do Panteón, que debe ser titularidade do pobo galego, a través das súas

institucións representativas. Non é de recibo que persoas que foron trasladadas a este

espazo, precisamente polo seu carácter laico, pasen agora a estar baixo tutela da

igrexa. Conven non esquecer que os restos de Rosalía foron trasladados coa oposición

da igrexa católica do seu tempo ou, que os restos de Castelao foron trasladados a este

espazo por decisión do Parlamento Galego. A sentenza sobre a titularidade deste

espazo non inclúe a titularidade dos restos das persoas que nel descansan por

decisións tomadas en instancias democráticas.
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A Xunta de Galiza debe dar explicacións sobre os termos deste convenio e as medidas

que vai adoptar para garantir que o Panteón sexa un espazo laico; que preserve os

seus usos civís e o respecto polos actos de homenaxe e lembranza que en honra de tan

relevantes personalidades se poidan celebrar sen censura de ningún tipo.

Polo dito, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en pleno:

Que actuacións vai levar adiante a Xunta de Galiza para garantir que o Panteón de

Galegos Ilustres sexa un espazo de titularidade pública que preserve o seu carácter

laico e civil?

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2010.

Asdo.: Ana Belén Pontón Móndelo

Deputada do GP. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Belén Pontón Móndelo na data 14/07/2010 11:27:55
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Á Mesa do Parlamento

Ana Luisa Bouza Santiago, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar do

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

Cámara, presenta a seguinte Pregunta, para a sua resposta oral en Pleno, sobre a

situación da implantación da receita electrónica no territorio galego.

O pasado 30 de Xuño, a Conselleira de Sanidade declarou en Madrid o éxito da

implantación na Galiza do modelo de e-receita do SERGAS, pola extensión ao 71%

da poboación galega, pola reducción que supon de visitas aos centros e o aforro que

conleva.

Como en calquera extensión dunha nova ferramenta, aparecen tamén alguns

problemas non previstos inicialmente e que se deben abordar para que non limiten

as ventaxas da aplicación do novo sistema.

Temos falado xa da problemática da non inclusión do personal técnico de Farmacia

na prescripción na receita electrónica e demandado do Partido Popular que se

modifique o decreto que a regula.

Estanse a detectar problemas co detalle da prescripción que fai que sexa preciso

algunha práctica extra do personal facultativo para entender o procedemento,

seguramente debido a que o sistema non é intuitivo abondo e non está

adecuadamente explicado. Estanse a producir por este motivo errores que poden

suponer un custo engadido ou ben problemas para as persoas usuarias á hora de

recoller na oficina de farmacia a cantidade de medicación prescrita.
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Temos tamén falado dende o Grupo parlamentar do BNG da necesidade de realizar

un investimento para que a totalidade dos centros que emiten receitas teñan acceso

á banda larga e a dotación de hardware precisa para emitir e-receitas sen problema.

O propio presidente da Xunta recoñecía en marzo de 2010 que mais do 30% dos

centros de saúde non tiñan acceso á banda larga.

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentar do BNG formula a seguinte pregunta:

Qué mecanismos ponerá en marcha o Gobernó galego para resolver os problemas

da implantación da e-receita no territorio galego?

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2010.

Asdo.: Ana Luisa Bouza Santiago

Deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Ana Luisa Bouza Santiago na data 14/07/2010 12:34:38

79888



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 14/07/2010 13:33
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 4 1 4 5 7

Data envió: 14/07/2010 13:33:00.647

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
p a r l a m e n t a r j 0 ^ s Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
socialistas Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
de Galicia

Os socialistas galegos consideramos necesario impulsar a mellora dos
centros educativos cunha axeitada planificación de novas infraestruturas e
equipamentos.

Ao comezo do mes de xullo a demanda de prazas desbordaba ao comedor
do colexio "O Grupo", no concello de Ribeira, facéndose evidente a
necesidade de conseguir un espazo maior para este servizo
complementario.

A propia dirección do centro educativo facía público que existe unha gran
necesidade de contar cun espazo de maior dimensión para poder dar servizo
a todos os solicitantes.

Cabe recordar que o comedor escolar de "O Grupo" abriu as súas portas no
curso 2009-2010, por iniciativa da Asociación de Nais e Pais de Alumnos e
Alumnas, xa que a Xunta de Galicia non xestionaba este servizo
complementario.

No centro educativo hai máis de 400 alumnos inscritos e o servizo de
comedor é imprescindible para moitas familias para poder compatibilizar a
vida familiar e laboral.

Nestes momentos o centro educativo ribeirense non conta cun lugar
adaptado para estas necesidades, e iso fai que teñan que utilizar unha aula
destinada a educación infantil, que se transforma chegada a hora do xantar.

Este espazo da cabida a 35 alumnos, pero na práctica para o curso 2010-
2011 hai moitos máis demandantes que prazas disponibles.

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

79889



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 14/07/2010 13:33
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 4 1 4 5 7

Data envió: 14/07/2010 13:33:00.647

Grupo Parlamentario

As demandas do colectivo de nais e pais do centro educativo céntranse na
urxencia que teñen as familias de disponer dunha praza de comedor, e para
iso demandan poder contar cun novo espazo, con maior amplitude.

Debemos reivindicar aquí o esforzó feito pola ANPA do centro escolar "O
partido dos Grupo" e pola dirección do citado centro para poner en marcha este servizo
de Galicia5 ^e c o m edor, e consideramos os socialistas galegos que a Xunta de Galicia

debe ser sensible non só ao esforzó feito senón ás necesidades existentes
nesta comunidade educativa.

No ano 2009 o Gobernó galego coñecía as demandas expostas pola
dirección do centro educativo coa reivindicación expresa de construir un
comedor, pero pasou o curso 2009-2010 e sigue a situación no mesmo
punto e iso tamén fará moi difícil que no curso 2010-2011 o colexio "O
Grupo" poida disponer dun novo comedor

A demanda dun novo comedor, e o conseguinte incremento de máis prazas
é unha prioridade para os socialistas galegos que entendemos prioritario
que a Xunta de Galicia inverta en educación e en servizos
complementarios, como poder o do comedor escolar de "O Grupo".

Os socialistas galegos consideramos urxente que o Gobernó galego dispoña
os recursos económicos necesarios para darlle unha solución ás demandas
da dirección do centro educativo e da Asociación de Nais e Pais de
Alumnos e Alumnas.

Polo anteriormente exposto, o deputado asinante formula a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

Que accións ten pensado levar adiante o Gobernó galego para dotar ao
colexio "O Grupo", no concello de Ribeira (A Coruña) cun comedor
escolar?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
p a r l a m e n t a r j 0 ^ s Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
deGaifciaS Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, co obxecto de coñecer as

accións previstas polo Gobernó galego para dotar cun comedor escolar ao
colexio "O Grupo" no concello de Ribeira (A Coruña).

Os socialistas galegos consideramos necesario impulsar a mellora dos
centros educativos cunha axeitada planificación de novas infraestruturas e
equipamentos.

Ao comezo do mes de xullo a demanda de prazas desbordaba ao comedor
do colexio "O Grupo", no concello de Ribeira, facéndose evidente a
necesidade de conseguir un espazo maior para este servizo
complementario.

A propia dirección do centro educativo facía público que existe unha gran
necesidade de contar cun espazo de maior dimensión para poder dar servizo
a todos os solicitantes.

Cabe recordar que o comedor escolar de "O Grupo" abriu as súas portas no
curso 2009-2010, por iniciativa da Asociación de Nais e Pais de Alumnos e
Alumnas, xa que a Xunta de Galicia non xestionaba este servizo
complementario.

No centro educativo hai máis de 400 alumnos inscritos e o servizo de
comedor é imprescindible para moitas familias para poder compatibilizar a
vida familiar e laboral.

Nestes momentos o centro educativo ribeirense non conta cun lugar
adaptado para estas necesidades, e iso fai que teñan que utilizar unha aula
destinada a educación infantil, que se transforma chegada a hora do xantar.

Este espazo da cabida a 35 alumnos, pero na práctica para o curso 2010-
2011 hai moitos máis demandantes que prazas disponibles.
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Grupo Parlamentario

As demandas do colectivo de nais e pais do centro educativo céntranse na
urxencia que teñen as familias de disponer dunha praza de comedor, e para
iso demandan poder contar cun novo espazo, con maior amplitude.

partido dos Debemos reivindicar aquí o esforzó feito pola ANPA do centro escolar "O
de Galicia5 Grupo" e pola dirección do citado centro para poner en marcha este servizo

de comedor, e consideramos os socialistas galegos que a Xunta de Galicia
debe ser sensible non só ao esforzó feito senón ás necesidades existentes
nesta comunidade educativa.

No ano 2009 o Gobernó galego coñecía as demandas expostas pola
dirección do centro educativo coa reivindicación expresa de construir un
comedor, pero pasou o curso 2009-2010 e sigue a situación no mesmo
punto e iso tamén fará moi difícil que no curso 2010-2011 o colexio "O
Grupo" poida disponer dun novo comedor

A demanda dun novo comedor, e o conseguinte incremento de máis prazas
é unha prioridade para os socialistas galegos que entendemos prioritario
que a Xunta de Galicia inverta en educación e en servizos
complementarios, como poder o do comedor escolar de "O Grupo".

Os socialistas galegos consideramos urxente que o Gobernó galego dispoña
os recursos económicos necesarios para darlle unha solución ás demandas
da dirección do centro educativo e da Asociación de Nais e Pais de
Alumnos e Alumnas.

Polo anteriormente exposto, o deputado asinante formula a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

Cando ten pensado abordar o Gobernó galego a construción dun
comedor escolar no colexio "O Grupo", no concello de Ribeira (A
Coruña)?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
p a r l a m e n t a r j 0 ^ s Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
deGaifciaS Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, co obxecto de coñecer as

accións previstas polo Gobernó galego para dotar cun comedor escolar ao
colexio "O Grupo" no concello de Ribeira (A Coruña).

Os socialistas galegos consideramos necesario impulsar a mellora dos
centros educativos cunha axeitada planificación de novas infraestruturas e
equipamentos.

Ao comezo do mes de xullo a demanda de prazas desbordaba ao comedor
do colexio "O Grupo", no concello de Ribeira, facéndose evidente a
necesidade de conseguir un espazo maior para este servizo
complementario.

A propia dirección do centro educativo facía público que existe unha gran
necesidade de contar cun espazo de maior dimensión para poder dar servizo
a todos os solicitantes.

Cabe recordar que o comedor escolar de "O Grupo" abriu as súas portas no
curso 2009-2010, por iniciativa da Asociación de Nais e Pais de Alumnos e
Alumnas, xa que a Xunta de Galicia non xestionaba este servizo
complementario.

No centro educativo hai máis de 400 alumnos inscritos e o servizo de
comedor é imprescindible para moitas familias para poder compatibilizar a
vida familiar e laboral.

Nestes momentos o centro educativo ribeirense non conta cun lugar
adaptado para estas necesidades, e iso fai que teñan que utilizar unha aula
destinada a educación infantil, que se transforma chegada a hora do xantar.

Este espazo da cabida a 35 alumnos, pero na práctica para o curso 2010-
2011 hai moitos máis demandantes que prazas disponibles.
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Grupo Parlamentario

As demandas do colectivo de nais e pais do centro educativo céntranse na
urxencia que teñen as familias de disponer dunha praza de comedor, e para
iso demandan poder contar cun novo espazo, con maior amplitude.

partido dos Debemos reivindicar aquí o esforzó feito pola ANPA do centro escolar "O
de Galicia5 Grupo" e pola dirección do citado centro para poner en marcha este servizo

de comedor, e consideramos os socialistas galegos que a Xunta de Galicia
debe ser sensible non só ao esforzó feito senón ás necesidades existentes
nesta comunidade educativa.

No ano 2009 o Gobernó galego coñecía as demandas expostas pola
dirección do centro educativo coa reivindicación expresa de construir un
comedor, pero pasou o curso 2009-2010 e sigue a situación no mesmo
punto e iso tamén fará moi difícil que no curso 2010-2011 o colexio "O
Grupo" poida disponer dun novo comedor

A demanda dun novo comedor, e o conseguinte incremento de máis prazas
é unha prioridade para os socialistas galegos que entendemos prioritario
que a Xunta de Galicia inverta en educación e en servizos
complementarios, como poder o do comedor escolar de "O Grupo".

Os socialistas galegos consideramos urxente que o Gobernó galego dispoña
os recursos económicos necesarios para darlle unha solución ás demandas
da dirección do centro educativo e da Asociación de Nais e Pais de
Alumnos e Alumnas.

Polo anteriormente exposto, o deputado asinante formula a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

Que partida económica ten pensado destinar o Gobernó galego para a
construción dun comedor escolar no colexio "O Grupo", no concello de
Ribeira (A Coruña)?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
p a r l a m e n t a r j 0 ^ s Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
deGaifciaS Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, co obxecto de coñecer as

accións previstas polo Gobernó galego para dotar cun comedor escolar ao
colexio "O Grupo" no concello de Ribeira (A Coruña).

Os socialistas galegos consideramos necesario impulsar a mellora dos
centros educativos cunha axeitada planificación de novas infraestruturas e
equipamentos.

Ao comezo do mes de xullo a demanda de prazas desbordaba ao comedor
do colexio "O Grupo", no concello de Ribeira, facéndose evidente a
necesidade de conseguir un espazo maior para este servizo
complementario.

A propia dirección do centro educativo facía público que existe unha gran
necesidade de contar cun espazo de maior dimensión para poder dar servizo
a todos os solicitantes.

Cabe recordar que o comedor escolar de "O Grupo" abriu as súas portas no
curso 2009-2010, por iniciativa da Asociación de Nais e Pais de Alumnos e
Alumnas, xa que a Xunta de Galicia non xestionaba este servizo
complementario.

No centro educativo hai máis de 400 alumnos inscritos e o servizo de
comedor é imprescindible para moitas familias para poder compatibilizar a
vida familiar e laboral.

Nestes momentos o centro educativo ribeirense non conta cun lugar
adaptado para estas necesidades, e iso fai que teñan que utilizar unha aula
destinada a educación infantil, que se transforma chegada a hora do xantar.

Este espazo da cabida a 35 alumnos, pero na práctica para o curso 2010-
2011 hai moitos máis demandantes que prazas disponibles.
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Grupo Parlamentario

As demandas do colectivo de nais e pais do centro educativo céntranse na
urxencia que teñen as familias de disponer dunha praza de comedor, e para
iso demandan poder contar cun novo espazo, con maior amplitude.

partido dos Debemos reivindicar aquí o esforzó feito pola ANPA do centro escolar "O
de Galicia5 Grupo" e pola dirección do citado centro para poner en marcha este servizo

de comedor, e consideramos os socialistas galegos que a Xunta de Galicia
debe ser sensible non só ao esforzó feito senón ás necesidades existentes
nesta comunidade educativa.

No ano 2009 o Gobernó galego coñecía as demandas expostas pola
dirección do centro educativo coa reivindicación expresa de construir un
comedor, pero pasou o curso 2009-2010 e sigue a situación no mesmo
punto e iso tamén fará moi difícil que no curso 2010-2011 o colexio "O
Grupo" poida disponer dun novo comedor

A demanda dun novo comedor, e o conseguinte incremento de máis prazas
é unha prioridade para os socialistas galegos que entendemos prioritario
que a Xunta de Galicia inverta en educación e en servizos
complementarios, como poder o do comedor escolar de "O Grupo".

Os socialistas galegos consideramos urxente que o Gobernó galego dispoña
os recursos económicos necesarios para darlle unha solución ás demandas
da dirección do centro educativo e da Asociación de Nais e Pais de
Alumnos e Alumnas.

Polo anteriormente exposto, o deputado asinante formula a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

En que ano ten previsto o Gobernó galego a construción dun comedor
escolar no colexio "O Grupo", no concello de Ribeira (A Coruña)?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

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

Á Mesa do Parlamento

Guillermo Meijón Couselo, Carmen Acuña do Campo, Concepción Burgo
López e Francisco Cervino González, deputados e deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no

sociaî sfa? artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
de Galicia Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Entre os conxunto de actuacións impulsadas polo anterior Gobernó da Xunta de
Galicia referidas ao Sistema Educativo de Galicia, figuraba a convocatoria dos
premios de excelencia académica para o alumnado que iniciara os seus estudos
universitarios no Sistema Universitario de Galicia.

Os obxectivos últimos desta convocatoria eran o recoñecemento do esforzó, o
traballo e a dedicación do alumnado cunha excelente traxectoria académica no
bacharelato e ciclos formativos e que inicien os seus estudos universitarios en
calquera das tres universidades que conforman o Sistema Universitario de
Galicia.

Xa que logo, e tal como se indica na propia convocatoria, estamos a falar dunha
iniciativa que pretende que alumnos e alumnas con expedientes académicos de
excelencia inicien a súa formación universitaria no Sistema Universitario de
Galicia desenvolvendo ao máximo o seu potencial intelectual, adquirindo novos
coñecementos e destrezas que os capaciten para incorporarse ao mundo laboral
ñas mellores condicións posibles, ou realizar tarefas de investigación que
redunden no progreso de Galicia.

Unha convocatoria que non se dirixe únicamente ao alumnado de Galicia, senón
que tamén pretende facer un efecto chamada para que tamén alumnos e alumnas,
eos mesmos expedientes académicos de excelencia, que cursaran os seus estudos
non universitarios fóra da nosa comunidade autónoma se incorporen ao SUG.
Con esta finalidade, o 25% dos premios convocados reservábanse para alumnado
que cumprira tales premisas.

Así pois, trátase de que as universidades galegas incorporen ao alumnado coas
mellores traxectorias académicas de cada promoción, cuestión que sen dúbida
debe contribuir á potenciar ao propio SUG.

Sen embargo, no ano 2010, o actual gobernó da Xunta presidido por Núñez
Feijóo semella que non pretende manter esta convocatoria. Membros de equipos
directivos de centros de ensinanza secundaria do noso país téñense dirixido á
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Grupo Parlamentario

Xunta de Galicia interesándose por esta cuestión. Lamentablemente, a resposta
que aseguran ter recibido da Consellería de Educación é de que foi preciso
prescindir da convocatoria dos Premios de Excelencia en base a situación actual
e a austeridade preconizada polo gobernó.

A resposta non pode ser máis frustrante, especialmente se temos en conta que
sociaî sfa? Xunta de Galicia presidida por Núñez Feijóo semella non ter reparos noutro tipo
de Galicia ¿ e gastos que non parecen casar ben coa austeridade da que pretenden gabarse.

Así, os custes producidos polo cambio de imaxe ñas escolas infantís, as famosas
galiñas azuis, as enquisas realizadas aos pais e nais que xa partían da nula validez
das mesmas segundo todos os expertos, a supresión do dereito a gratuidade dos
libros de texto a seis de cada dez alumnos e alumnas de ensinanza obrigatoria.

Poderiamos seguir aportando partidas e partidas e, se así o queren, cuantificar
algunhas délas, un millón de euros para a publicidade do novo decreto de lingua
galega imposto polo Presidente da Xunta, arredor de dez millóns de euros en
libros de texto que perden a súa validez polo cambio de idioma provocado por
dito decreto e que ben puido aprazarse mediante unha sinxela disposición
adicional, catro millóns de euros con total opacidade na organizacións de
actividades paralelas á visita do Papa no próximo outono. Por non falar das
cadeiras do Gaiás.

Polo tanto, ben podemos afirmar que a falsa austeridade do Gobernó de Núñez
Feijóo merece o cualificativo de mesquindade no caso desta convocatoria dos
premios de excelencia académica, xa que estamos a falar dunha partida global de
douscentos corenta mil euros.

Estas son as razóns pola que os deputados e as deputadas asmantes presentan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:

Como valora o actual Conselleiro de Educación a supresión da convocatoria
dos premios de excelencia académica para o alumnado que iniciara os seus
estudos universitarios no Sistema Universitario de Galicia?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo.: Guillermo Meijón Couselo
Carmen Acuña do Campo
Concepción Burgo López
Francisco Cervino González

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

Asinado dixitalmente por:

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 14/07/2010 13:56:11
Partido dos

Socialistas Mana Carmen Acuna Docampo na data 14/07/2010 13:56:17
de Galicia

María Concepción Burgo López na data 14/07/2010 13:56:21

Francisco Cervino González na data 14/07/2010 13:56:27
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
p a r l a m e n t a r j 0 ^ s Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
deGaifciaS Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, co obxecto de coñecer as

accións previstas polo Gobernó galego para dotar cun comedor escolar ao
colexio "O Grupo" no concello de Ribeira (A Coruña).

Os socialistas galegos consideramos necesario impulsar a mellora dos
centros educativos cunha axeitada planificación de novas infraestruturas e
equipamentos.

Ao comezo do mes de xullo a demanda de prazas desbordaba ao comedor
do colexio "O Grupo", no concello de Ribeira, facéndose evidente a
necesidade de conseguir un espazo maior para este servizo
complementario.

A propia dirección do centro educativo facía público que existe unha gran
necesidade de contar cun espazo de maior dimensión para poder dar servizo
a todos os solicitantes.

Cabe recordar que o comedor escolar de "O Grupo" abriu as súas portas no
curso 2009-2010, por iniciativa da Asociación de Nais e Pais de Alumnos e
Alumnas, xa que a Xunta de Galicia non xestionaba este servizo
complementario.

No centro educativo hai máis de 400 alumnos inscritos e o servizo de
comedor é imprescindible para moitas familias para poder compatibilizar a
vida familiar e laboral.

Nestes momentos o centro educativo ribeirense non conta cun lugar
adaptado para estas necesidades, e iso fai que teñan que utilizar unha aula
destinada a educación infantil, que se transforma chegada a hora do xantar.

Este espazo da cabida a 35 alumnos, pero na práctica para o curso 2010-
2011 hai moitos máis demandantes que prazas disponibles.
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Grupo Parlamentario

As demandas do colectivo de nais e pais do centro educativo céntranse na
urxencia que teñen as familias de disponer dunha praza de comedor, e para
iso demandan poder contar cun novo espazo, con maior amplitude.

partido dos Debemos reivindicar aquí o esforzó feito pola ANPA do centro escolar "O
deGaifciaS Grupo" e pola dirección do citado centro para poner en marcha este servizo

de comedor, e consideramos os socialistas galegos que a Xunta de Galicia
debe ser sensible non só ao esforzó feito senón ás necesidades existentes
nesta comunidade educativa.

No ano 2009 o Gobernó galego coñecía as demandas expostas pola
dirección do centro educativo coa reivindicación expresa de construir un
comedor, pero pasou o curso 2009-2010 e sigue a situación no mesmo
punto e iso tamén fará moi difícil que no curso 2010-2011 o colexio "O
Grupo" poida disponer dun novo comedor

A demanda dun novo comedor, e o conseguinte incremento de máis prazas
é unha prioridade para os socialistas galegos que entendemos prioritario
que a Xunta de Galicia inverta en educación e en servizos
complementarios, como poder o do comedor escolar de "O Grupo".

Os socialistas galegos consideramos urxente que o Gobernó galego dispoña
os recursos económicos necesarios para darlle unha solución ás demandas
da dirección do centro educativo e da Asociación de Nais e Pais de
Alumnos e Alumnas.

Polo anteriormente exposto, o deputado asinante formula a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

Cando vai atender o Gobernó galego a demanda de construción dun
comedor escolar no colexio "O Grupo", no concello de Ribeira (A
Coruña) feita tanto pola ANPA como pola dirección do centro escolar?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo.: José Manuel Lage Tunas

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

79905



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 15/07/2010 09:30

N° Rexistro: 41476
Data envió: 14/07/2010 14:09:38.888

Grupo Parlamentario

Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 14/07/2010 14:08:03
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
p a r l a m e n t a r j 0 ^ s Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
deGaifciaS Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, co obxecto de coñecer as

accións previstas polo Gobernó galego para dotar cun comedor escolar ao
colexio "O Grupo" no concello de Ribeira (A Coruña).

Os socialistas galegos consideramos necesario impulsar a mellora dos
centros educativos cunha axeitada planificación de novas infraestruturas e
equipamentos.

Ao comezo do mes de xullo a demanda de prazas desbordaba ao comedor
do colexio "O Grupo", no concello de Ribeira, facéndose evidente a
necesidade de conseguir un espazo maior para este servizo
complementario.

A propia dirección do centro educativo facía público que existe unha gran
necesidade de contar cun espazo de maior dimensión para poder dar servizo
a todos os solicitantes.

Cabe recordar que o comedor escolar de "O Grupo" abriu as súas portas no
curso 2009-2010, por iniciativa da Asociación de Nais e Pais de Alumnos e
Alumnas, xa que a Xunta de Galicia non xestionaba este servizo
complementario.

No centro educativo hai máis de 400 alumnos inscritos e o servizo de
comedor é imprescindible para moitas familias para poder compatibilizar a
vida familiar e laboral.

Nestes momentos o centro educativo ribeirense non conta cun lugar
adaptado para estas necesidades, e iso fai que teñan que utilizar unha aula
destinada a educación infantil, que se transforma chegada a hora do xantar.

Este espazo da cabida a 35 alumnos, pero na práctica para o curso 2010-
2011 hai moitos máis demandantes que prazas disponibles.
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As demandas do colectivo de nais e pais do centro educativo céntranse na
urxencia que teñen as familias de disponer dunha praza de comedor, e para
iso demandan poder contar cun novo espazo, con maior amplitude.

partido dos Debemos reivindicar aquí o esforzó feito pola ANPA do centro escolar "O
deGaifciaS Grupo" e pola dirección do citado centro para poner en marcha este servizo

de comedor, e consideramos os socialistas galegos que a Xunta de Galicia
debe ser sensible non só ao esforzó feito senón ás necesidades existentes
nesta comunidade educativa.

No ano 2009 o Gobernó galego coñecía as demandas expostas pola
dirección do centro educativo coa reivindicación expresa de construir un
comedor, pero pasou o curso 2009-2010 e sigue a situación no mesmo
punto e iso tamén fará moi difícil que no curso 2010-2011 o colexio "O
Grupo" poida disponer dun novo comedor

A demanda dun novo comedor, e o conseguinte incremento de máis prazas
é unha prioridade para os socialistas galegos que entendemos prioritario
que a Xunta de Galicia inverta en educación e en servizos
complementarios, como poder o do comedor escolar de "O Grupo".

Os socialistas galegos consideramos urxente que o Gobernó galego dispoña
os recursos económicos necesarios para darlle unha solución ás demandas
da dirección do centro educativo e da Asociación de Nais e Pais de
Alumnos e Alumnas.

Polo anteriormente exposto, o deputado asinante formula a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

Que previsións ten Gobernó galego sobre as peticións feitas pola
comunidade educativa para dotar ao colexio "O Grupo", no concello
de Ribeira (A Coruña) cun comedor escolar?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 14/07/2010 14:12:34
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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ful Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, Xoaquín María Fernández Leiceaga e María
Remedios Quintas Álvarez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
de Galicia5 Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, co obxecto de coñecer os

motivos polos que o Gobernó galego non executa a sentencia do
Tribunal Supremo de xullo de 2009 anula exames das oposicións de
inspección turística da Xunta de Galicia.

O continuo cúmulo de anomalías nos procesos selectivos de acceso ao
emprego público en Galicia están supoñendo un serio problema de
desconfianza entre centos de opositores que participan ano tras ano ñas
convocatorias públicas da Xunta de Galicia.

A Dirección Xeral de Función Pública está no epicentro da polémica de
forma permanente pola incapacidade de xestión manifestada polo seu
responsable en reiteradas ocasións.

Dende fai un ano que o Tribunal Supremo ditou Sentencia anulando as
probas das oposicións do corpo de xestión, escala de inspección turística da
Xunta de Galicia de decembro do 2001, aínda o gobernó galego non
executou dita sentencia.

O Director Xeral de Función Pública manifesta unha absoluta incapacidade
para resolver os conflitos existentes no acceso ao emprego público, sendo o
caso das oposicións da escala de inspección turística da Xunta de Galicia
de decembro do 2001, un bo exemplo da inacción e da parause na que se
atopa este departamento.

A sentencia do Tribunal Supremo de data 19 de xullo de 2009 supon unha
durísima crítica á forma de proceder de anteriores gobernó s do Partido
Popular na Xunta de Galicia ao destacar que se ten permitido "que o
Tribunal se inventa un sistema de cualificación que non era o pensado polas
bases da convocatoria".
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Grupo Parlamentario

E dende fai un ano, o actual Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijóo
non ten executado a sentencia ditada polo Tribunal Supremo, sen darlle
solución a este proceso selectivo, ao mesmo tempo que ten paralizado o

partido dos proceso convocado no ano 2008.
Socialistas
de Galicia

A conflitividade ao redor das oposicións son unha constante dende a
chegada de Alberto Núñez Feijóo á Presidencia da Xunta, xa que non hai
un só mes no que non teñamos noticias sobre anomalías, mala xestión ou
conflitos ó redor dos procesos selectivos de acceso ao emprego público na
Xunta de Galicia.

No caso do corpo de xestión, escala de inspección turística, da Xunta de
Galicia puidemos coñecer a indignación de centos de opositores que non
tiveron noticias nin información durante máis de vinteún (21) meses sobre
a orde de convocatoria da oposición de 24 de outubro de 2008.

Case dous anos despois o gobernó presidido por Alberto Núñez Feijóo non
nomeou ao Tribunal da oposición, requisito previo para poder proceder á
convocatoria do primeiro exame nun prazo de 40 días dende o nomeamento
do Tribunal o que ten paralizado este proceso selectivo, o que ten como
consecuencia unha situación de indefensión absoluta aos opositores
inscritos.

A falta de transparencia e a ocultación sistemática é xa unha constante no
proceder da Dirección Xeral da Función Pública en diferentes procesos
selectivos, que no caso dos inspectores turísticos agrávase ao ter paralizada
a execución dunha sentencia dende fai un ano, e tamén tendo paralizado o
proceso selectivo do ano 2008, tendo aos opositores vinteún (21) meses sen
información.

A permanente inacción do gobernó galego ponse de manifestó diante dunha
sentencia do Tribunal Supremo que leva un ano sen executarse, e
preguntámonos cantos conflitos máis teñen que suceder ñas oposicións de
acceso ao emprego publico para que se nomee un novo director da Función
Pública que permita normalizar os procesos selectivos na Xunta de Galicia.
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Grupo Parlamentario

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia manifesta a súa
preocupación pola neglixente e nefasta xestión do gobernó presidido por
Alberto Núñez Feijóo nos procesos selectivos de acceso ao emprego
público de Galicia.

partido dos Diante desta situación, e tendo en conta a gravidade do caso que afecta ás
de Galicia5 oposicións do corpo de xestión de administración da Xunta de Galicia,

escala técnica de inspección turística, o Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia considera necesaria resolver con urxencia unha
situación que afecta á credibilidade da administración pública galega e ao
sistema de acceso ao emprego público.

Polo anteriormente exposto, os deputados e a deputada asinantes presentan
a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:

Que decisións ten pensado adoptar o Gobernó galego diante da
sentencia do Tribunal Supremo de data 19 de xullo de 2009 que anula
as oposicións do corpo de xestión de Administración da Xunta de
Galicia, escala técnica de inspección turística convocadas en decembro
de 2001?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Xoaquín Ma Fernández Leiceaga
María Quintas Alvarez

Deputados e deputada do GP. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 14/07/2010 14:22:35

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 14/07/2010 14:22:40
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María Remedios Quintas Álvarez na data 14/07/2010 14:22:45

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

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

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

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

en Pleno, relativa ao traspaso das Escolas Infantís.

O 11 de xuño de 2009, logo de que no Consello de Xunta se adoptara o acordó

de iniciar o traspaso das Escolas Infantís a Educación, a nota de prensa que rezaba na

páxina da Consellaría de Traballo e Benestar dicía o seguinte: "A educación é de

Educación. Así anunciou esta maná o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a

creación dunha comisión que se encargará de xestionar o traspaso das escolas infantís

desde a Consellería de Traballo e Benestar á de Educación e Ordenación

Universitaria. O noso obxectivo é normalizar a educación infantil, para que ñas aulas

galegas se transmitan coñecementos e aprendizaxe, remarcou o máximo mandatario

galego, quen adiantou que esta transferencia estará lista no vindeiro curso 2009-2010.

O máximo mandatario galego explicou que o Consello da Xunta aprobou esta

maná esta comisión que estará formada por 11 persoas de ambas as dúas consellerías,

un equipo de traballo que se encargará de xestionar un traspaso ordenado e sen

precipitacións das escolas infantís da Comunidade. Neste sentido, afirmou que serán

transferidos un total de 477 centros que inclúen máis de 23.500 prazas. Volvemos a

recuperar o nome de escola infantil e apostamos porque ñas aulas soamente se

transmitan aprendizaxes e coñecementos, remarcou Feijóo, quen destacou que todo o

sistema educativo de Galicia debe depender da Consellería de Educación e que ten

que ser este departamento quen supervise os criterios pedagóxicos na Comunidade.

Para que a educación sexa aprendizaxe de coñecementos, e nada máis, concluíu."
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Segundo o acordó adoptado en dito Consello de Gobernó da comisión forman

parte, por parte da Consellaría de Educación, o conselleiro Xesús Vázquez Abad, o

secretario xeral, José Luis Vázquez Fernández, o director xeral de Educación,

Formación Profesional e Innovación, José Luis Mira Lema e o Subdirector xeral de

Persoal, José Luis Canosa; por parte da Consellaría de Traballo, a Conselleira Beatriz

Mato, a secretaria xeral Cristina Ortiz, a secretaria xeral de Familia Susana López

Abella e o subdirector xeral de Familia Manuel Vila López. Esta comisión tina por

obxectivo encargarse do traspaso de todas as escolas infantís de 0-3 anos a

Educación, unha rede que nese momento a Xunta cifraba en 477 centros.

Trece meses despois de ter anunciado a creación da Comisión, e logo de ter

afirmado que no curso 2009-2010 se concluiría o proceso de traspaso, é polo que

presentamos a seguinte pregunta:

Cantas escolas infantís dependerán no próximo curso da Consellaría de

Educación?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín

Carlos Aymerich Cano

Deputada e deputado do G.P. do BNG.
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Asinado dixitalmente por:

María do Carme Adán Villamarín na data 15/07/2010 10:23:58

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 15/07/2010 10:24:04
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso e Carlos Ignacio Aymerich Cano, deputados do

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

no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral

en Pleno, dirixida ao Gobernó Galego, relativa á dotación dunha escola infantil no

concello de Mondariz.

Na actualidade son moitos os pais e nais de Mondariz que non poden

matricular os seus fulos e filias na gardería pública de Mondariz Balneario,

equipamento que se manten aberto grazas ao apoio económico do Concello de

Mondariz. O anterior regulamento, a diferenza do que agora está en vigor, establecía

idéntica preferencia para os nenos e nenas de ambos municipios no momento de

formalizar a matrícula, circunstancia que foi modificada unilateralmente polo

Concello de Mondariz Balneario e nunca foi recorrida pola vía administrativa e/ou

xudicial polo alcalde de Mondariz.

A antiga escola de Valiño -equipamento destinado a uso educativo segundo o

planeamento urbanístico en vigor- sitúase en Vilasobroso, unha das parroquias de

Mondariz con mellores comunicacións viarias (nela conflúen a N-120 e a estrada

autonómica PO-262 que a une coa vila de Mondariz), a escasos 5 minutos da capital

do concello e a 10 minutos de Ponteareas. Ademáis o edificio localízase a só 2, 5 km

do que debería ser o futuro Parque Empresarial de Mondariz, situado á beira da N-

120 á altura da parroquia de Meirol.
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Estas dúas circunstancias, idoneidade das instalacións e da ubicación, sumase a

ampia demanda deste servizo público na comarca do Condado, xa que existen

concellos limítrofes que ou ben teñen saturadas as dotacións existentes ou,

simplesmente, non as teñen polo que o Gobernó Galego esta obrigado a cubrir esta

necesidade obxectiva, polo que formulamos a seguinte pregunta oral en Pleno dende

o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego:

Ten previsto o Gobernó galego dotar dunha escola infantil ao concello de

Mondariz?.

Santiago de Compostela, 15 de xullo do 2010.

Asdo.: Henrique Viéitez Alonso

Carlos Aymerich Cano

Deputados do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 15/07/2010 10:55:12

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 15/07/2010 10:55:15
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Á Mesa do Parlamento

Ana Luisa Bouza Santiago, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar do

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

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a sua resposta en Pleno.

Nos últimos meses vimos de asistir á presentación de numerosos plans do Gobernó

galego relacionados coa Sociedade da Información. Cada ún deles correspóndese

co desmantelamento de dispositivos e programas postos en marcha na pasada

lexislatura.

Abandonaron o traballo nos obxectivos do PEGSI no seu último ano de vixencia, un

traballo feito dende o consenso e coa colaboración con empresas e entidades

sociais. Desmantelaron ás agachadas MANCOMÚN sin darlle unha alternativa

merecente dése nome. Anularon plans pilotos de banda larga no rural como o de

Chantada sin dar explicacións nin sustituilo por outro. E estamos a vivir cómo o

Gobernó galego se desentende da Rede de Dinamización da Sociedade da

información, outro dos elementos fundamentáis de alfabetización dixital, posto en

marcha na anterior lexislatura, incumplindo os requerimentos que por unanimidade

se reclamaron dende o Parlamento para a sua continuidade.

O pasado xuño o Gobernó galego anuncia un novo plan, a Axenda dixital galega,

trasposición da Axenda dixital europea, onde aparecen renomeadas accións e

obxectivos que xa presentaron noutros plans anteriores. Porén, a sociedade galega

non está a percibir melloras nos indicadores de penetración da sociedade da

información ñas empresas ou nos fogares.
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Así formulase a seguinte pregunta para a sua resposta en pleno.

¿Tense cumplido nos seus termos a Moción aprobada por unanimidade no Pleno do

Parlamento galego sobre as condicións de continuidade da Rede de Dinamización

da Sociedade da Información?

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2010.

Asdo.: Ana Luisa Bouza Santiago

Deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Ana Luisa Bouza Santiago na data 15/07/2010 11:35:18
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Tomé Roca, Modesto Pose Mesura, Carmen Acuña do
£ a m p 0 e Beatriz Sestayo Doce, deputados e deputadas pertencentes

partido dos ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
de Galicia5 disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

día 8 de marzo de 2010, nun acto con empresarios na cidade de
Pontevedra, o presidente da Xunta de Galicia, o Sr Feijóo, dixo que ía
crear "novas profesións sociais para combater o paro" e que crearía
10.000 empregos cada ano no ámbito social, e que favorecería a
integración de entre 1.000 e 1.300 insercións laboráis de aquí ao ano
2012, como eixo do Plan Social de Emprego.

Transcorridos xa varios meses, os deputados e as deputadas que
asinan, formulan a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno
dirixida á Sra. conselleira de Traballo e Servizos Sociais:

Cales son as novas profesións que anunciou o Presidente Feijóo
que ían crear 10.000 empregos e inserir laboralmente a 1.300 persoas
cada ano ata o 2012?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo: José Tomé Roca
Modesto Pose Mesura
Carmen Acuña do Campo
Beatriz Sestayo Doce

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

Asinado dixitalmente por:

José Tomé Roca na data 15/07/2010 11:35:57

Modesto Pose Mesura na data 15/07/2010 11:36:06
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Carmen Gallego Calvar na data 15/07/2010 11:36:10

Beatriz Sestayo Doce na data 15/07/2010 11:36:12

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Tomé Roca, Modesto Pose Mesura, Carmen Acuña do Campo e
Beatriz Sestayo Doce, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do

Partido dos Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
Socialistas 6 m

de Galicia resposta oral en Pleno.

Con data de 19 de xaneiro de 2010, foime remitida pola Xunta de Galicia
unha presunta resposta en relación coa pregunta oral en Pleno número 8675,
formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do
deputado que asina, sobre "a apertura dun expediente sancionador en relación coa
sentenza ditada polo Xulgado do Social n° 2 de Ferrol que afecta a unha empresa
que foi condenada solidariamente coa directora xeral de Formación e
Colocación", publicada no BOPG número 85 do 30 de setembro de 2009,
convertida en pregunta escrita por finalización do período de sesións.

A contestación formulada pola Consellería de Traballo e Benestar, limítase
a facer referencia a que xa foi contestada nunha interpelación e nunha moción xa
debatidas, cando ningunha das dúas iniciativas aludidas se refería para nada ao
contido e ao senso desta iniciativa.

Ante esta situación de desvío da atención para non dar resposta, os
deputados e as deputadas que asinan, formulan novamente a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno:

Por que a Sra. conselleira de Traballo e Benestar, non procedeu a incoar
expediente sancionador contra a empresa da Sociedade Civil formada por
familiares da directora xeral de Formación e Colocación, condenada en sentenza
firme, tal como a obriga a lei?

Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2010

Asdo: José Tomé Roca
Modesto Pose Mesura
Carmen Acuña Docampo
Beatriz Sestayo Doce

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

Asinado dixitalmente por:

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfho: 981 551 530 - Fax: 981 551 418 • 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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José Tomé Roca na data 15/07/2010 11:37:03

Modesto Pose Mesura na data 15/07/2010 11:37:09

Carmen Gallego Calvar na data 15/07/2010 11:37:13

Beatriz Sestayo Doce na data 15/07/2010 11:37:15
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Tomé Roca, Modesto Pose Mesura, Carmen Acuña do
£ a m p 0 e Beatriz Sestayo Doce, deputados e deputadas pertencentes

partido dos ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
de Galicia5 disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa

Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A Sra. conselleira de Traballo e Benestar, nunha entrevista a un
medio de comunicación, declarou textualmente o seguinte:

"Yo tomé posesión obsesionada con el empleo y ahora lo que
me obsesiona es la dependencia."

Á vista dos resultados, tanto en emprego como na dependencia,
os deputados e as deputadas que asinan, formulan a seguinte pregunta
dirixida á Sra. conselleira de Traballo e Benestar Social:

Dado que os datos de emprego e máis os da dependencia
empeoraron respecto á anterior lexislatura, ¿cales son realmente as
preocupacións políticas da conselleira de Traballo e Benestar en
relación eos obxectivos políticos da súa Consellería?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo: José Tomé Roca
Modesto Pose Mesura
Carmen Acuña do Campo
Beatriz Sestayo Doce

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

Asinado dixitalmente por:

José Tomé Roca na data 15/07/2010 11:38:24

Modesto Pose Mesura na data 15/07/2010 11:38:32

María Carmen Acuña Docampo na data 15/07/2010 11:38:38
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PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

Beatriz Sestayo Doce na data 15/07/2010 11:38:42

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Tomé Roca, Modesto Pose Mesura, Carmen Acuña do
Campo e Beatriz Sestayo Doce, deputados e deputadas pertencentes
a o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do

partido dos disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
socialistas Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
de Galicia

O Diario Oficial de Galicia do 28 de outubro de 2009, publicou
unha Orde da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se aproban
as bases reguladoras para a concesión de axudas dentro do programa
de apoio ás traballadoras e traballadores afectados por expedientes de
suspensión de contratos do sector textil e da confección, e se procede
a súa convocatoria para o exercicio de 2009, como resultado do
diálogo social durante o Gobernó bipartito, tal como recolle a propia
orde.

Polo que antecede, os deputados e as deputadas que asinan,
formulan a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno,
dirixida á Sra. conselleira de Traballo e Servizos Sociais:

Cales foron os resultados desta convocatoria en canto ao
número de traballadores beneficiados, proporción de homes e
mulleres, empresas que tramitaron os ERE suspensivos e localidades
ñas que se radican?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo: José Tomé Roca
Modesto Pose Mesura
Carmen Acuña do Campo
Beatriz Sestayo Doce

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

Asinado dixitalmente por:

José Tomé Roca na data 15/07/2010 11:39:40
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Modesto Pose Mesura na data 15/07/2010 11:39:47

María Carmen Acuña Docampo na data 15/07/2010 11:39:53

Beatriz Sestayo Doce na data 15/07/2010 11:39:56

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Guillermo Meijón Couselo, Carmen Acuña do Campo, Concepción
Burgo López e Francisco Cervino González, deputados e deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O Grupo Parlamentario Socialista xa denunciou no seu día en máis dunha
ocasión a redución de aproximadamente un 30% das partidas dedicadas á
Formación do Profesorado.

Esta cuestión foi obviada e negada con ardor pola Consellería de Educación
nos debates celebrados en Comisión e en Pleno respecto dos Orzamentos
da Xunta de Galicia do ano 2010.

Sen embargo, a realidade pon a todos no seu sitio. Basta con confrontar os
dous Plans de Formación elaborados polo actual Gobernó. O Plan Anual de
Formación do Profesorado para o curso 2009-2010 e o Plan Anual de
Formación do Profesorado para o curso 2010-2011.

A simple lectura destes dous documentos permítenos contrastar a realidade
das actividades desenvolvidas polos actuáis Centros de Formación e
Recursos (CEFORES) e que podemos resumir na seguinte táboa:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

CEFORES

ACORUÑA

FERROL

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

SANTIAGO

VIGO

TOTAL

Actividades Plan Anual de
Formación do Profesorado para
o curso 2009-10

57

42

40

45

43

36

41

304

Actividades Plan Anual de
Formación do Profesorado para o
curso 2010-11

22

24

34

26

27

20

24

177

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

Nesta táboa podemos observar como as actividades de formación
organizadas polos distintos CEFORES de Galicia pasou de 304 a 177.
Unha redución dun 42% que entendemos non ter explicación se de verdade
pretendemos que o sistema educativo galego camine cara a excelencia.

Partido dos

de Galicia Unha redución que non se limita só aos cursos presenciáis senón que afecta
tamén a outro tipo de modalidades de formación, como por exemplo a
oferta de formación a distancia.

Tal redución, nunha área tan sensible para o sistema educativo como é a
formación do profesorado, en ningún momento foi explicado pola actual
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que semella tratar
inútilmente de enmascarar e silenciar o negativo das súas actuacións cara
ao sistema educativo público, que é quen sofre en grande medida as
consecuencias das mesmas.

Estas son as razóns polas que os deputados e as pregunta para o seu debate
en Pleno:

Que valoración fai o Conselleiro de Educación e Ordenación
Universitaria da drástica redución do número de actividades
formativas, nomeadamente das desenvolvidas polos CEFORES, que
presenta o Plan Anual de Formación do Profesorado 2010-2011
respecto do mesmo Plan 2009-2010?

Pazo do Parlamento, 15 de xuüo de 2010

Asdo.: Guillermo Meiión Couselo
Carmen Acuña do Campo
Concepción Burgo López
Francisco Cervino González

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 15 /07 /2010 12:37:19

María Carmen Acuña Docampo na data 15 /07 /2010 12:37:24

María Concepción Burgo López na data 15 /07 /2010 12:37:28
Partido dos
Socialistasde Galicia Francisco Cervino González na data 15 /07 /2010 12:37:33
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, 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 pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.

O confuto que supuxo durante o ano 2009 o ERE que afectou a planta de
Pascual en Outeiro de Rei, resolveuse co apoio do Gobernó galego mediante a
xestión da planta por parte dunha pequeña empresa que xurdía do proxecto de 5
pequeñas cooperativas, a costa de perder 85 postos de traballo e rexeitar o apoio
ao proxecto integrador que defendían o conxunto de cooperativas galegas
lideradas por Feiraco.

Varios meses despois que Alimentos lácteos asumise o aluguer da planta
de Outeiro de Rei, traía sinatura dun contrato co Grupo Pascual con opción de
compra, a política que está a levar a cabo a nova empresa contribúe á
desestabilización do mercado e do prezo do leite, sendo Alimentos lácteos a
industria que está a pagar o prezo máis baixo aos gandeiros e ás gandeiras pola
súa produción e colocando na distribución leite envasado ao prezo máis baixo do
mercado.

Coincidindo con esta política de competencia desleal por parte de
Alimentos lácteos o Gobernó galego na súa reunión do Consello da Xunta do
pasado 24 de xuño acordou conceder, eximindo da achega de garantías reais, un
aval por valor de 1,6 millóns de euros para apoiar operacións de préstamo
bancario por un total de 2 millóns de euros á empresa Alimentos lácteos S.A.

Por iso a deputada que asina pregunta ao Sr. conselleiro de Medio Rural a
seguinte cuestión:

Cales foron os motivos que levaron ao Gobernó galego a acordar a
concesión do aval sen necesidade de garantías á empresa Alimentos lácteos?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo: Sonia Verdes Gil
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Sonia Verdes Gil na data 15/07/2010 12:56:09

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, 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 pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.

Partido dos

de Galicia O conflito que supuxo durante o ano 2009 o ERE que afectou a planta de
Pascual en Outeiro de Rei, resolveuse co apoio do Gobernó galego mediante a
xestión da planta por parte dunha pequeña empresa que xurdía do proxecto de 5
pequeñas cooperativas, a costa de perder 85 postos de traballo e rexeitar o apoio
ao proxecto integrador que defendían o conxunto de cooperativas galegas
lideradas por Feiraco.

Varios meses despois que Alimentos lácteos asumise o aluguer da planta
de Outeiro de Rei, traía sinatura dun contrato co Grupo Pascual con opción de
compra, a política que está a levar a cabo a nova empresa contribúe á
desestabilización do mercado e do prezo do leite, sendo Alimentos lácteos a
industria que está a pagar o prezo máis baixo aos gandeiros e ás gandeiras pola
súa produción e colocando na distribución leite envasado ao prezo máis baixo do
mercado.

Coincidindo con esta política de competencia desleal por parte de
Alimentos lácteos o Gobernó galego na súa reunión do Consello da Xunta do
pasado 24 de xuño acordou conceder, eximindo da achega de garantías reais, un
aval por valor de 1,6 millóns de euros para apoiar operacións de préstamo
bancario por un total de 2 millóns de euros á empresa Alimentos lácteos S.A.

Por iso a deputada que asina pregunta ao Sr. conselleiro de Medio Rural a
seguinte cuestión:

Que compromisos lie está a esixir a Consellería do Medio Rural a
Alimentos lácteos condicionado as axudas públicas ás que pode optar, respecto do
mantemento dos postos de traballo, garantía de recollida de leite así como de
sinatura de contratos homologados para o prezo de leite eos produtores?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo: Sonia Verdes Gil
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 15/07/2010 12:55:38

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, 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 pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.

Partido dos

de Galicia O conflito que supuxo durante o ano 2009 o ERE que afectou a planta de
Pascual en Outeiro de Rei, resolveuse co apoio do Gobernó galego mediante a
xestión da planta por parte dunha pequeña empresa que xurdía do proxecto de 5
pequeñas cooperativas, a costa de perder 85 postos de traballo e rexeitar o apoio
ao proxecto integrador que defendían o conxunto de cooperativas galegas
lideradas por Feiraco.

Varios meses despois que Alimentos lácteos asumise o aluguer da planta
de Outeiro de Rei, traía sinatura dun contrato co Grupo Pascual con opción de
compra, a política que está a levar a cabo a nova empresa contribúe á
desestabilización do mercado e do prezo do leite, sendo Alimentos lácteos a
industria que está a pagar o prezo máis baixo aos gandeiros e ás gandeiras pola
súa produción, e colocando na distribución leite envasado ao prezo máis baixo do
mercado.

Coincidindo con esta política de competencia desleal por parte de
Alimentos lácteos o Gobernó galego na súa reunión do Consello da Xunta do
pasado 24 de xuño acordou conceder, eximindo da achega de garantías reais, un
aval por valor de 1,6 millóns de euros para apoiar operacións de préstamo
bancario por un total de 2 millóns de euros á empresa Alimentos lácteos S.A.

Por iso a deputada que asina pregunta ao Sr. conselleiro de Medio Rural a
seguinte cuestión:

Que valoración fai o Gobernó galego da política empresarial e comercial
que está a levar a cabo Alimentos lácteos respecto á repercusión no mercado do
leite e do conxunto de sector lácteo galego?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo: Sonia Verdes Gil
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 15/07/2010 12:57:11

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Galiza

Á Mes ado Parlamento

Ana Luisa Bouza Santiago, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista

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

para a súa resposta oral en pleno, relativa á situación das listas de espera no verán

de 2010.

A fináis de Maio de 2010 este grupo parlamentar rexistra unha iniciativa, que se

tratará máis tarde na sesión da comisión 5a, de 30 de xuño de 2010, onde debatemos a

preocupación do BNG polas consecuencias que podería ter o peche masivo de camas

hospitalarias realizado polo SERGAS no verán de 2010.

Entendiamos que a diminución de actividade que daba como consecuencia o peche de

camas superaba con moito a habitual diminución da demanda do verán e tería unha

incidencia moi negativa na evolución das listas de espera, xa daquela nunha situación

grave. A negativa da representante do Gobernó galego a presentar o número de camas

hospitalarias que pecharían no verán non colaborou a paliar a preocupación do BNG.

O día 15 de Xullo publícanse as cifras oficiáis de listas de espera cirúrxica na web do

SERGAS a 30 de xuño que confirman as previsións de agravamento da situación:

36.180 persoas en Galiza agardando unha intervención cirúrxica, 2.132 máis que en

xuño de 2009; 71 días de espera media, 4 días máis que hai un ano. Especial mención

merece a incapacidade de POVISA para atender adecuadamente á poboación adscrita

a ese centro privado, con 121,9 días de espera media e 3.814 persoas agardando unha

intervención, que pon en cuestión a suposta mellor xestión das empresas privadas.

79938



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 15/07/2010 13:20

N° Rexistro: 41579
Data envió: 15/07/2010 13:20:25.283

SSSS8E «S898S5SSS «íiSS»

OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

Estes datos da espera cirúrxica a 30 de xuño, graves de por sí, coinciden no tempo

cun maior recurso á incorporación de solicitudes de cita á lista non estrutural e un

medre constante de reclamacións e protestas ante o propio SERGAS e ante outras

instancias como o valedor do pobo ou a fiscalía.

Estes datos empeorarán ademáis previsiblemente durante o verán pola radical

diminución de actividade que se reflexa no peche de camas hospitalarias, no afán da

Consellería de Sanidade de aforrar do capítulo de persoal do SERGAS, sen

considerar o impacto que esta redución da actividade vai suponer sobre as persoas

que están a agardar por consultas, probas diagnósticas ou por unha intervención

cirúrxica.

Esta situación leva a este Grupo do BNG realiza a seguinte pregunta para a súa

resposta oral en Pleno:

Qué medidas tomará o Gobernó galego no referente a recursos humanos para abordar

a preocupante situación das listas de espera na sanidade?

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2010.

Asdo.: Ana Luisa Bouza Santiago

Deputada do GP. do BNG.

Asinado dixitalmente por:
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Ana Luisa Bouza Santiago na data 15/07/2010 13:09:34
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Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no

partido dos artigo 152 do Regulamento da Cámara , presenta ante esa Mesa a
Socialistas . ° , , _ ,

de Galicia segumte pregunta para a sua resposta oral en Pleno.

A Consellería do Medio Rural contrata habi tualmente o aluguer
dos medios aéreos que prestan servizos de prevención e extinción de
incendios durante a campaña de prevención e defensa contra incendios
forestáis.

Os prognóst icos meteorolóxicos prevén temperaturas elevadas
polo que a cl imatoloxía será adversa en canto eleva o risco de lumes, e
xunto coa situación do monte galego con gran cantidade de b iomasa
forestal e a falta de actuacións preventivas que non se levaron a cabo
antes do comezo da campaña de alto r isco, compre extremar as
precaucións, e controlar escrupulosamente a supervisión das
condicións técnicas e mecánicas dos medios aéreos que prestan
servizos en materia de extinción de incendios, a fin de garantir a
seguridade durante a súa actuación en caso de lume.

Por iso a deputada que asina formula a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno:

Quen se encarga da supervisión e o control do cumprimento das
cláusulas que establece o contrato de aluguer dos medios aéreos que
interveñen na extinción de incendios, respecto das condicións técnicas
e mecánicas dos medios aéreos así como das horas de voo e períodos
de descanso dos pilotos?

Pazo do Parlamento, 13 de xullo de 2010

Asdo : Sonia Verdes Gil
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

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

79941



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 15/07/2010 13:53

N° Rexistro: 41590
Data envió: 15/07/2010 13:53:55.482

Grupo Parlamentario

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 15/07/2010 12:42:34

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Silvia Fraga Santos, Carmen Cajide Hervés, Modesto Pose Mesura e
Carmen Acuña do Campo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152

socialistas do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para
de Galicia a s u a r e Sp 0 S ta oral en Comisión.

No ano 1985, a pesar da oposición dalgunha forza política aprobábase a Lei
9/1985 na que se despenalizaban tres supostos de interrupción voluntaria do
embarazo. Vintecinco anos despois, tras unha dura loita e reivindicación das
mulleres e o firme impulso dun Gobernó socialista, tras un profundo debate que
comezou no ano 2007, o 3 de marzo de 2010 aprobouse a Lei 2/2010 de Saúde
Sexual e Reprodutiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo que entrou en
vigor o pasado día 5 de xullo.

Unha Lei que por fin fai xustiza, que fai que dunha vez por todas a muller poida
decidir sobre o seu propio corpo, que a fai libre para enfrontar con garantías unha
dramática situación na que ningunha muller quería atoparse, que fai que dunha
vez por todas sexan as mulleres, e non un terceiro, quen decida se continúa co
seu embarazo. E que poida facelo cas garantías xurídicas e sanitarias necesarias e
debidas, sen risco de poder ser criminalizada por elo e garantindo que poida
interromper o seu embarazo na sanidade pública, dando tamén seguridade
xurídica ós profesionais que realicen a interrupción do embarazo. Unha lei cuio
principal obxectivo é, precisamente, a redución do número de embarazos non
desexados.

Para o desenvolvemento e posta en marcha desta Lei aprobáronse os Reais
Decretos 831/2010, de 25 de xuño, de garantía da calidade asistencial da
prestación á interrupción voluntaria do embarazo e 825/2010, de 25 de xuño, de
desenvolvemento parcial da Lei Orgánica 2/2010, que recollen, entre outras
cuestións, as obrigas das Comunidades Autónomas para facer efectivo o
cumprimento desta Lei.

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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A Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo
foi recorrida ante o Tribunal Constitucional polo PP, ó igual que ten feito noutras
ocasións cas demais leis que implican avances sociais. A pesar de que os servizos
xurídicos de Estado sinalaron que a nova Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de

socialistas Interrupción Voluntaria do Embarazo non introduce "ex novo" no noso
de Galicia ordenamento xurídico as condicións ñas que é posible a interrupción voluntaria

do embarazo, se non que se dirixe a modificar dito réxime xurídico á luz da
experiencia acumulada na aplicación do marco legal vixente ata a aprobación da
nova Lei. Unha vez máis o PP pretende ganar nos Tribunais un debate que non
gaña ñas Cámaras de representación dos cidadáns.

Aínda así, e tras a publicación no BOE o pasado 5 de xullo esta Lei, obviamente,
é de obrigado cumprimento.

A Xunta de Galicia, inicialmente, declarou a súa intención de non acatar e
cumprir esta Lei, mostrándose, ó igual que outras Comunidades Autónomas
gobernadas polo PP insubmisos fronte o cumprimento dunha Lei.
Posteriormente, a Xunta de Galicia anunciou ó longo desta semana, en diferentes
medios de comunicación, que simplemente van a exercer de meros transmisores
da información recibida de Madrid.

Comprobamos, que a pesar do establecido no artigo 17.1 da Lei 2/2010 e de
acordó co establecido nos Reais Decreto 825/2010 e 831/2010, que recollen a
obriga de facilitar a información relativa ós centros públicos e acreditados ós que
a muller podería dirixirse no caso de decidir interromper o seu embarazo, a
Xunta de Galicia soamente está a facilitar unha listaxe de centros privados.

A pesar de que dos 100.000 abortos anuais que se practican en España un 98%
foron realizados por rapazas de entre 15 e 18 anos, e tendo en conta a existencia
dos centros Quérote, especialmente concibidos e dirixidos para atender e
informar sobre a saúde sexual e reprodutiva a mocidade galega, constatamos que
na listaxe de centros os que as mulleres galegas poden acudir para recibir
información e asesoramento antes e despois do embarazo non aparecen os datos
destes centros públicos. Nin dos novos "Espazos Xoves", nos que, de acordó co
exposto pola Conselleira de Traballo e Benestar se prestarán os servizos que ata o
de agora prestaban os Centros Quérote.
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Tamén vimos de comprobar que no enlace existente en internet, na páxina web
da Consellería de Sanidade, para realizar a consulta de toda a información que a
Xunta de Galicia debe facilitar ás mulleres galegas en cumprimento do artigo 17
da Ld 2/2010, se atopa un enlace para acceder a páxina web da Rede Madre,
unha organización privada que promove posicionamentos contrarios a

socialistas interrupción voluntaria do embarazo, que conten información absolutamente
de Galicia sesgada, absolutamente carente de obxectividade e sen fundamento científico

Por outra banda o artigo 16 da Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de
Interrupción Voluntaria do Embarazo e os artigos 2 e 3 do Real Decreto
825/2010 establecen que en cada Comunidade Autónoma haberá, a lo menos, un
comité clínico nun centro da rede sanitaria pública para avaliar os casos
recollidos no artigo 15 da Lei.

Por todo o exposto as deputadas e o deputado asmantes presentan as seguintes
preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1. Vai a contribuir a Xunta de Galicia a que as mulleres que se enfronten con
esta difícil situación dispoñan da máxima información para poder decidir?

2. Vai o Gobernó galego a facilitar as mulleres galegas a posibilidade de
realizar a interrupción voluntaria do embarazo na sanidade pública? En
que centro sanitarios?

3. A Xunta de Galicia vai a facilitadle as mulleres galegas a listaxe dos
centros públicos nos que poden realizar a interrupción voluntaria do
embarazo?

4. Considera o Gobernó da Xunta que as mulleres galegas contan cas
garantías necesarias para realizar a interrupción voluntaria do embarazo?

5. Vai a cumprir o Gobernó galego cas súas obrigas de acordó co establecido
na Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e de Interrupción Voluntaria do
Embarazo e nos decretos que a desenrolan?

6. Porque a Xunta de Galicia non inclúe información sobre os recursos e
axudas propias da Comunidade Autónoma nos sobres e na información
que deben facilitarlle as mulleres que demanden información sobre a
interrupción voluntaria do embarazo?

7. Considera a Xunta de Galicia axeitado enlazar dentro do apartado
dedicado á información sobre a interrupción voluntaria do embarazo unha
páxina pertencente a unha organización privada antiabortista?

8. Vai retirar ese enlace o Gobernó da Xunta?
9. Ten designado a Xunta de Galicia os membros dos comités clínicos cuxa

constitución esixe o artigo 16 da Lei?
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10.0 Gobernó galego vai a incluir na información que deben facilitar á
muller en cumprimento do artigo 14 e 17 da Lei os datos dos Centros
Quérote ou do novo Espazo Xoven, onde segundo a conselleira de
Traballo e Benestar se prestarán os servizos anteriormente prestados polos
Centros Quérote?Partido dos

Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 13 de xullo de 2010

Asdo.: Silvia Fraga Santos
Carmen Cajide Hervés
Modesto Pose Mesura
Carmen Acuña do Campo

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Silvia Belén Fraga Santos na data 13/07/2010 8:51:47

María del Carmen Cajide Herves na data 13/07/2010 8:51:50

Modesto Pose Mesura na data 13/07/2010 8:51:56

María Carmen Acuña Docampo na data 13/07/2010 8:52:01
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A Mesa do Parlamento

Román Rodríguez González, Pedro Arias Veira, Natalia Barros
Sánchez, Yolanda Díaz Lugilde, Ignacio López-Chaves Castro,
Marisol Piñeiro Martínez e Marta Valcárcel Gómez, deputados e
deputadas, pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara presentan ante esa Mesa, a seguinte
Pregunta Oral para a súa resposta en Comisión.

A Formación Profesional está chamada a ter un protagonismo
significativo no sistema educativo galego, como unha das
ferramentas máis efectivas para a xeración de emprego e a loita
contra a crise.

As melloras introducidas no curso pasado, que por primeira vez
supuxeron que o número de alumnos matriculados nos seus ciclos
fose superior ó de estudiantes de bacharelato, e que está a
materializarse tamén no actual nun incremento de matricula moi
superior ó do bacharelato, está aproximando a Galicia ás medias
neste modalidade educativa dos países máis avanzados do noso
entorno.

Estas dinámicas vencéllanse tamén ó desenvolvemento dos
Centros Integrados de FP, nos cales se desenvolve un proceso
educativo moi vencellado co mundo laboral e que leva a que as
porcentaxes de inserción no mundo laboral que presentan os
alumnos destes centros sexan moi elevados.

Por estes motivos, os deputados asinantes, formulan as seguintes
preguntas:

1. ¿Qué traballos de potenciación dos centros integrados de FP
está a desenvolver a CEOU no actual curso académico?

2. ¿Qué papel se He asigna ós centros integrados na necesaria
estratexia de formación do estudiantado e de creación de
emprego?

Pazo do Parlamento * Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 t e-mail: gp-pp@parlamentodegalicia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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3. ¿Cómo ten evolucionado a oferta educativa dos centros
integrados de FP nos últimos anos?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010

Asinado dixitalmente por:

Román Rodríguez González na data 13/07/2010 9:28:05

Pedro Manuel Arias Veira na data 13/07/2010 9:28:12

Natalia Barros Sánchez na data 13/07/2010 9:28:18

Yolanda Díaz Lugilde na data 13/07/2010 9:28:23

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 9:28:31

María de la Soledad Piñeiro Martínez na data 13/07/2010 9:28:35

Marta Valcárcel Gómez na data 13/07/2010 9:28:43

Pazo do Parlamento * Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 t e-mail: gp-pp@parlamentodegalicia.es

15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A Mesa do Parlamento

Román Rodríguez González, Pedro Arias Veira, Natalia Barros
Sánchez, Yolanda Díaz Lugilde, Ignacio López-Chaves Castro,
Marisol Piñeiro Martínez e Marta Valcárcel Gómez, deputados e
deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara presentan ante esa Mesa, a seguinte
Pregunta Oral para a súa resposta en Comisión.

A Formación Profesional está chamada a ter un protagonismo
significativo no sistema educativo galego, como unha das
ferramentas máis efectivas para a xeración de emprego e a loita
contra a crise.

As melloras introducidas no curso pasado, que por primeira vez
supuxeron que o número de alumnos matriculados nos seus ciclos
fose superior ó de estudiantes de bacharelato, e que está a
materializarse tamén no actual nun incremento de matricula moi
superior ó do bacharelato, está aproximando a Galicia ás medias
neste modalidade educativa dos países máis avanzados do noso
entorno.

Por estes motivos, os deputados asinantes, formulan as seguintes
preguntas:

1. ¿Cal ten sido a evolución da matrícula de FP nos últimos
anos?

2. ¿Qué ciclos formativos teñen tido unha maior demanda de
matrícula no actual curso académico?

3. ¿Cal é a valoración da CEOU respecto a dinámica da
matrícula no ámbito da FP?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010

Pazo do Parlamento * Rúa do Hórreo, s/n
Telf.: 981 551 510 * Fax: 981 551 422 t e-mail: gp-pp@parlamentodegalicia.es
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Asinado dixitalmente por:

Román Rodríguez González na data 13/07/2010 9:29:37

Pedro Manuel Arias Veira na data 13/07/2010 9:29:43

Natalia Barros Sánchez na data 13/07/2010 9:29:49

Yolanda Díaz Lugilde na data 13/07/2010 9:29:56

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 9:30:06

María de la Soledad Piñeiro Martínez na data 13/07/2010 9:30:11

Marta Valcárcel Gómez na data 13/07/2010 9:30:17
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A Mesa do Parlamento

Román Rodríguez González, Agustín Baamonde Díaz, Pedro M.
Arias Veira, Natalia Barros Sánchez, Yolanda Díaz Lugilde,
Ignacio López-Chaves Castro, Marisol Piñeiro Martínez e Marta
Valcárcel Gómez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo
152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan ante
esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral para a súa resposta en
Comisión.

A lingua galega é un patrimonio da cidadanía de Galicia, polo que o
seu impulso e protección deben ser tarefas compartidas por todas
as institucións e sectores sociais da comunidade.

Para planificar a tarefa de dinamización do galego é necesario
poner en marcha liñas de actuación ñas que lies dea prioridade á
coordinación e á actuación en campos de intervención urxente, por
seren aqueles nos que a lingua conta cunha menor protección e
uso.

A tarefa de liderar este proceso correspóndelle á Secretaría Xeral
de Política Lingüística, que debe unir esforzos, coordinar iniciativas
e alentar a súa aplicación. Neste sentido, é responsabilidade deste
departamento establecer unha relación permanente coas entidades
sociais e institucionais para apoiar as iniciativas de dinamización do
galego.

Estes son os motivos que levan os deputados asinantes, a formular
as seguintes preguntas:

1. ¿Que actuacións de dinamización social e institucional da
lingua galega ten en marcha a SX de Política Lingüística?

2. ¿Como contribúe ao desenvolvemento e á visibilización das
actuacións de dinamización da lingua galega que levan a cabo
os diferentes axentes sociais e institucionais?
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3. ¿Que resultados se prevé acadar con esta política de
promoción do uso da lingua galega?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010

Asinado dixitalmente por:

Román Rodríguez González na data 13/07/2010 9:31:07

Agustín Baamonde Díaz na data 13/07/2010 9:31:15

Pedro Manuel Arias Veira na data 13/07/2010 9:31:22

Natalia Barros Sánchez na data 13/07/2010 9:31:30

Yolanda Díaz Lugilde na data 13/07/2010 9:31:35

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 9:31:43

María de la Soledad Piñeiro Martínez na data 13/07/2010 9:31:49

Marta Valcárcel Gómez na data 13/07/2010 9:31:56
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A Mesa do Parlamento

Román Rodríguez González, Pedro M. Arias Veira, Natalia
Barros Sánchez, Yolanda Díaz Lugilde, Ignacio López-Chaves
Castro, Marisol Piñeiro Martínez e Marta Valcárcel Gómez,
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan ante esa
Mesa, a seguinte Pregunta Oral para a súa resposta en
Comisión.

A adaptación do sistema universitario galego ó Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), dou como resultado a substitución dos
cursos de adaptación pedagóxica, necesarios para o acceso á
profesión docente, polo Máster Universitario de Profesorado.

Desde un primeiro momento, e como consecuencia dun convenio
asinado pola Xunta Bipartita e as tres universidades galegas, a
ofertas de prazas foi insuficiente; a isto sumóuselle outras carencias
organizativas que foi necesario reorientar no curso pasado.

Dito Máster ten un valor estratéxico para o conxunto do sistema
educativo galego, pois débese ter presente que todos aqueles que
desexan inserirse como profesionais docente deben contar con el.

Por estes motivos, os deputados asinantes, formulan as seguintes
preguntas:

1. ¿Qué melloras organizativas se impulsarán por parte da
CEOU e xunto coas universidades galegas no Máster de
Profesorado?

2. ¿Qué número de prazas se proxectan para a actual edición?

3. ¿Cómo se efectúa o reparto da oferta de prazas dentro de
cada Universidade?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010
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Asinado dixitalmente por:

Román Rodríguez González na data 13/07/2010 9:33:18

Pedro Manuel Arias Veira na data 13/07/2010 9:33:26

Natalia Barros Sánchez na data 13/07/2010 9:33:34

Yolanda Díaz Lugilde na data 13/07/2010 9:33:40

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 9:33:49

María de la Soledad Piñeiro Martínez na data 13/07/2010 9:33:55

Marta Valcárcel Gómez na data 13/07/2010 9:34:03
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A Mesa do Parlamento

Román Rodríguez González, Pedro M. Arias Veira, Natalia
Barros Sánchez, Yolanda Díaz Lugilde, Ignacio López-Chaves
Castro, Marisol Piñeiro Martínez e Marta Valcárcel Gómez,
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan ante esa
Mesa, a seguinte Pregunta Oral para a súa resposta en
Comisión.

A adaptación do Sistema Universitario Galego (SUG) ao Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), coñecido como Plan
Bolonia, supon a reorganización docente e organizativa da oferta
formativa universitaria. Dentro da mesma os novos estudios
universitarios formalízanse a partir de Graos e Máster (coñecidos
estes como "oficiáis"), que xorden coa vontade de lograr unha
formación máis especializada en campos de coñecementos
específicos.

As universidades teñen feito un notable esforzó para proponer e
ofertar un significativo número de Masters, co obxectivo de dar
cobertura, e xerar os oportunos retornos, ás demandas sociais e do
mercado laboral galego.

O propio EEES plantexa que os Máster, de igual xeito que os graos,
están suxeitos a un proceso de avaliación, coa finalidade de
mellorar a súa calidade e oportunidade dentro da estructura
formativa superior.

Unha parte significativa do noso avance colectivo depende da
formación universitaria e do papel que estas institucións deben
desempeñar na mellora social e no progreso productivo.

Por estes motivos, os deputados asinantes, formulan as seguintes
preguntas:
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1. ¿Cómo se pode plantexar a oferta de Máster por parte do
SUG de cara a mellorar a súa calidade e impacto na
sociedade?

2. ¿Qué criterios se deben seguir para favorecer unha oferta de
Máster máis acorde coas necesidades reais e cambiantes da
sociedade civil e o sistema productivo?

3. ¿Cal é a opinión da CEOU respecto á oferta educativa do
SUG no tocante aos Masters?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010

Asinado dixitalmente por:

Román Rodríguez González na data 13/07/2010 9:34:57

Pedro Manuel Arias Veira na data 13/07/2010 9:35:04

Natalia Barros Sánchez na data 13/07/2010 9:35:12

Yolanda Díaz Lugilde na data 13/07/2010 9:35:17

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 9:35:25

María de la Soledad Piñeiro Martínez na data 13/07/2010 9:35:33

Marta Valcárcel Gómez na data 13/07/2010 9:35:41
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A Mesa do Parlamento

Román Rodríguez González, Pedro M. Arias Veira, Natalia
Barros Sánchez, Yolanda Díaz Lugilde, Ignacio López-Chaves
Castro, Marisol Piñeiro Martínez e Marta Valcárcel Gómez,
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan ante esa
Mesa, a seguinte Pregunta Oral para a súa resposta en
Comisión.

O proxecto ABALAR vai a supor a implementación dun xeito integral
das tecnoloxías da comunicación dentro do proceso educativo.

Dito proxecto implica unha modificación substancial da organización
do sistema organizativo, pois implica a utilización de material
informático como un elemento pedagóxico, a creación de unidades
didácticas e materiais curriculares específicos, a comunicación
constante das familias eos centros educativos,...

Unha parte significativa do Proxecto ABALAR materialízase na
adquisición e reparto de ordenadores e equipos informáticos entre
os centros e o alumando.

Por estes motivos, os deputados asinantes, formulamos as
seguintes preguntas:

1- ¿Cal foi o proceso seguido pola CEOU para o
desenvolvemento do Proxecto ABALAR nos centros
educativos de Galicia?

2- ¿Cómo se está a materializar a estratexia educativa, a nivel
de contidos académicos e curriculares, do proxecto ABALAR?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010
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Asinado dixitalmente por:

Román Rodríguez González na data 13/07/2010 9:36:34

Pedro Manuel Arias Veira na data 13/07/2010 9:36:41

Natalia Barros Sánchez na data 13/07/2010 9:36:50

Yolanda Díaz Lugilde na data 13/07/2010 9:36:56

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 9:37:03

María de la Soledad Piñeiro Martínez na data 13/07/2010 9:37:07

Marta Valcárcel Gómez na data 13/07/2010 9:37:14
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A Mesa do Parlamento

Román Rodríguez González, Pedro M. Arias Veira, Natalia
Barros Sánchez, Yolanda Díaz Lugilde, Ignacio López-Chaves
Castro, Marisol Piñeiro Martínez e Marta Valcárcel Gómez,
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan ante esa
Mesa, a seguinte Pregunta Oral para a súa resposta en
Comisión.

O proxecto ABALAR vai a supor a implementación dun xeito integral
das tecnoloxías da comunicación dentro do proceso educativo.

Dito proxecto implica unha modificación substancial da organización
do sistema organizativo, pois implica a utilización de material
informático como un elemento pedagóxico, a creación de unidades
didácticas e materiais curriculares específicos, a comunicación
constante das familias eos centros educativos,...

Unha parte significativa do Proxecto ABALAR materialízase na
adquisición e reparto de ordenadores e equipos informáticos entre
os centros e o alumando.

Por estes motivos, os deputados asinantes, formulan as seguintes
preguntas:

1 ¿Cal foi o proceso seguido pola CEOU para a adquisición de
equipos informáticos e tecnolóxicos para o Proxecto
ABALAR?

2 ¿De qué xeito se materializou o reparto de ditos equipos nos
centros educativos galegos?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010
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Asinado dixitalmente por:

Román Rodríguez González na data 13/07/2010 9:37:57

Pedro Manuel Arias Veira na data 13/07/2010 9:38:03

Natalia Barros Sánchez na data 13/07/2010 9:38:10

Yolanda Díaz Lugilde na data 13/07/2010 9:38:16

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 9:38:25

María de la Soledad Piñeiro Martínez na data 13/07/2010 9:38:31

Marta Valcárcel Gómez na data 13/07/2010 9:38:37
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A Mesa do Parlamento

Román Rodríguez González, Pedro M. Arias Veira, Natalia
Barros Sánchez, Yolanda Díaz Lugilde, Ignacio López-Chaves
Castro, Marisol Piñeiro Martínez e Marta Valcárcel Gómez,
deputados e deputadas, pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara presentan ante esa
Mesa, a seguinte Pregunta Oral para a súa resposta en
Comisión.

O desenvolvemento no curso pasado do Programa de Gratuidade
Solidaria de Libros de Texto, materializouse nun apoio directo ás
familias galegas, seguindo o principio de "axudar máis a quen máis
o precisa".

Dito programa beneficiou ó 65% do estudantado galego e foi un
mecanismo efectivo de redistribución de renda de xeito progresivo.
Na súa implementación, e dado que era a primeira vez que se
levaba a cabo en Galicia, xurdiron unha serie de disfuncións
organizativas que a CEOU plantexou no seu momento corrixir e
encarrilar a fin de facelo máis efectivo, axil e con menor peso
burocrático.

Por estes motivos, os deputados asinantes, formulan as seguintes
preguntas:

1 ¿Qué novidades se teñen implementado no programa de
Gratuidade Solidaria de Libros de Texto para o curso 2010-
2011?

2 ¿Cómo se articula dito programa, con outras liñas estratéxicas
da CEOU, nomeadamente co Decreto do Plurilingüismo?

3 ¿Cómo se está a desenvolver o programa neste curso, tendo
en conta as novidades introducidas?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010
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Román Rodríguez González na data 13/07/2010 9:39:23

Pedro Manuel Arias Veira na data 13/07/2010 9:39:41

Natalia Barros Sánchez na data 13/07/2010 9:39:50

Yolanda Díaz Lugilde na data 13/07/2010 9:39:56

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 9:40:10

María de la Soledad Piñeiro Martínez na data 13/07/2010 9:40:16

Marta Valcárcel Gómez na data 13/07/2010 9:40:24
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OFICINA P A R L A M E N T A R

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

Bieito Lobeira Domínguez e Henrique Viéitez Alonso, deputados do Grupo

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

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para súa resposta oral en Comisión,

relativa á situación crítica do sector naval e industrias auxiliares do porto de Marín, e

ás medidas que se adoptarán na súa defensa.

O no seu día puxante sector de construción naval e empresas auxiliares do

porto de Marín está a padecer unha situación de profunda crise que está a provocar

desemprego e precarización do traballo existente.

Calcúlase que só no que vai de ano 2010, perdéronse nesta actividade

produtiva no porto de Marín entre 700 e 800 postos de traballo. Non é allea a esta

situación o problema que está a padecer Factoría Naval, con dous buques auxiliares

para plataformas petrolíferas prácticamente rematados (mais con incógnita na súa

entrega) e un veleiro de máis de cen metros de eslora en grada tamén de incerto

futuro, a débeda que arrastra, e a grave situación financeira que por este e outros

motivos afecta tamén a numerosas empresas auxiliares.

Moitas das empresas e sociedades do porto de Marín, ou que traballan (ou

traballaban) en función da actividade do porto pecharon ou reduciron ostensibelmente

o seu cadro de persoal. É o caso da desaparición dos máis de 60 postos de traballo

vinculados á empresa SB Industrial e Comercial, ou os de EDM-Instalacións

Eléctricas, Nenúfar shipping, etc. Tamén outras empresas virón desaparecer entre o
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50% e o 75% dos seus traballadores, como o caso de Reparaciones Galicia, Marín

Ships, Tallares Mecánico Navales, Hermanos Ramallo, Agorpa, etc.

A situación é insustentábel. Con independencia da orixe da crise (causas

estruturais do sistema capitalista, deficiente xestión empresarial, efecto "dominó", ou

calquera outra), non é de recibo que sexan traballadoras e traballadores as vítimas

dunha situación da que non son responsábeis. Non se trata só dunha crise económica:

é tamén un drama humano. Estamos a falar de centos de postos de traballo perdidos,

de temporalidade, precariedade, degradación das condicións de traballo. Até o sector

servizos de Marín (bares, cafetarías, restaurantes, subministracións diversas, etc.) está

a recibir un durísimo impacto pola situación escrita. Tamén outras empresas do porto,

neste caso non vinculadas ao sector naval, como GALFRÍO (cunha planta xa

pechada) ou Protea, se encontran nunha delicada situación.

Neste contexto é obrigada a intervención pública desde a Xunta de Galiza. O

actual Gobernó do Partido Popular non pode converterse nunha máquina trituradora

de postos de traballo en Marín. Ten responsabilidade directa na solución dos

problemas descritos. Leva máis dun ano gobernando Galiza, posúe competencias

directas no ámbito industrial, así como instrumentos económico-financeiros (IGAPE,

SODIGA, XES-Galicia, nova Lei de Caixas) que non son aproveitados na defensa

dos postos de traballo.

Non se trata só de "parchear" conxuntamente un problema concreto. A

cuestión é garantir a viabilidade de futuro de todo un sector produtivo (naval e

auxiliares), fonte xeradora de riqueza e postos de traballo que se multiplican logo no

tecido económico e social de Marín e das comarcas do Morrazo e Pontevedra. E
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lamentabelmente, non existen a día de hoxe indicios que permitan albiscar un plano

de traballo de futuro con contratos ou carteira de pedidos de novas construcións de

buques.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta oral en Comisión:

1.a) Que dados posúe o Gobernó galego sobre a evolución do emprego no

sector naval do porto de Marín (e empresas auxiliares) desde maio de 2009 até hoxe?

2.a) Que medidas concretas se adoptarán para garantir a viabilidade da empresa

Factoría Naval e as súas auxiliares?

3.a) Coñece o Gobernó galego a carteira de pedidos ou novas construcións de

buques nos estaleiros de Marín?

4.a) Que medidas ten previsto adoptar para acadar unha carteira de pedidos que

garanta actividade da construción naval en Marín durante os próximos anos?

5.a) Que medidas concretas ten previsto adoptar o Gobernó galego na defensa

do sector naval en Marín?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Henrique Viéitez Alonso
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Deputados do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 13/07/2010 10:27:21

Henrique Viéitez Alonso na data 13/07/2010 10:27:24
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A Mesa do Parlamento

Antonio Rodríguez Miranda, Manuel Santos Ruiz Rivas, Paula
Prado del Río, Pedro Puy Fraga, Agustín Baamonde Díaz e
Ignacio J. López Chaves Castro, deputados e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no Artigo 152 e concordantes do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a
súa resposta Oral en Comisión.

As medidas de austeridade impulsadas pola Xunta de Galicia
inciden no uso responsable dos recursos públicos como unha pauta
xeral de conducta para o conxunto do gobernó.

Neste marco, o ano 2009 foi o ano inicial dun completo Plan de
Reestructuración do Parque Móbil, que estaba chamado a actuar
nun campo que escapou nos anos anteriores a calquera acción de
avaliación, seguimento e información cara á cidadanía.

Dito plan contempla non só o alleamento de vehículos de alta gama
con elevados custes de mantemento, senón tamén a aplicación de
diferentes medidas para a optimización dos recursos e o control do
gasto.

Transcorrido un ano e medio dende a toma de posesión do
gobernó, parece oportuno interesarse polo balanzo de resultados
dése Plan de Reestructuración.

Polo exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes
preguntas:

1.- ¿Que supuxeron os cambios acometidos na xestión do
Parque Móbil da Xunta de Galicia?

Pazo do Parlamento * Rúa do Hórreo, s/n
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2.- ¿Cales son os beneficios que se están a acadar co
desenvolvemento do Plan de Reestructuración do Parque
Móbil da Xunta de Galicia?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010.

Asinado dixitalmente por:

Antonio Rodríguez Miranda na data 13/07/2010 10:20:32

Manuel Santos Ruíz Rivas na data 13/07/2010 10:20:40

Paula Prado del Río na data 13/07/2010 10:20:48

Pedro Puy Fraga na data 13/07/2010 10:20:55

Agustín Baamonde Díaz na data 13/07/2010 10:21:01

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 10:21:08
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A Mesa do Parlamento

Antonio Rodríguez Miranda, Paula Prado del Río, Pedro Puy
Fraga, Agustín Baamonde Díaz e Ignacio J. López Chaves
Castro, deputados e deputada pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no Artigo
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en
Comisión.

No actual contexto de crise económica, as Administracións Publicas
están obrigadas a priorizar a austeridade e a tomar decisións que
deriven nunha maior racionalidade no uso dos recursos públicos.

A ordenación do entramado de entes que componen a chamada
Administración paralela é un dos ámbitos nos que hai un maior
marxe de acción para implantar este tipo de medidas.

Segundo os datos do Inventario de Entes dependentes das
Comunidades Autónomas elaborado polo Ministerio de Economía e
Facenda, a 1 de xaneiro de 2010 dependían da Xunta de Galicia un
total de 146 organismos amparados baixo moi diversas fórmulas
xurídicas.

As actuacións de racionalización, reordenación e simplificación das
estructuras administrativas non só permiten actuar no nivel de
axuste do gasto, senón que tamén constitúen unha oportunidade
para avanzar cara unha administración máis dimensionada, axil,
eficaz e adaptada ás necesidades actuáis.

Polo exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes
preguntas:

1.- ¿Qué medidas concretas está a levar adiante o Gobernó
galego para racionalizar e mellorar a eficiencia e a eficacia do
sector público autonómico?
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2.- ¿Que pasos se teñen dado ata o momento para racionalizar e
mellorar a eficiencia e a eficacia do sector público
autonómico?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010.

Asinado dixitalmente por:

Antonio Rodríguez Miranda na data 13/07/2010 10:23:33

Paula Prado del Río na data 13/07/2010 10:23:41

Pedro Puy Fraga na data 13/07/2010 10:23:48

Agustín Baamonde Díaz na data 13/07/2010 10:23:55

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 10:24:02
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A Mesa do Parlamento

Antonio Rodríguez Miranda, Manuel Santos Ruiz Rivas, Paula
Prado del Río, Pedro Puy Fraga, Agustín Baamonde Díaz e
Ignacio J. López Chaves Castro, deputados e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no Artigo 152 e concordantes do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a
súa resposta Oral en Comisión.

Dende que no ano 2008 e a proposta da Comunidade Autónoma de
Aragón, as seis Comunidades Autónomas que tiñan reformado os
seus Estatutos de Autonomía decidirán reunirse en Zaragoza,
constituíndo un foro de encontró -o I ENCUENTRO- co obxectivo
de impulsar o desenvolvemento e a coordinación das súas
competencias, incrementando a cooperación en asuntos de interese
común, xa se teñen celebrado varios deses ENCUENTROS.

O II ENCUENTRO tivo lugar en Sevilla, o día 20 de outubro de
2008. O III ENCUENTRO celebrouse en Valladolid, os días 22 e 23
de febreiro de 2009. O IV ENCUENTRO celebrouse en Valencia, o
29 de xuño de 2009 e o V en Barcelona, o 16 de novembro dése
mesmo ano (aceptándose as solicitudes de ingreso de La Rioja e
Castilla-La Mancha). O VI ENCUENTRO tivo lugar en Palma de
Mallorca o día 8 de marzo de 2010, e nel aceptouse a ampliación a
tres Comunidades Autónomas: Galicia, País Vasco e Madrid.

O último dos ENCUENTROS celebrados ata o de agora -o Vil- tivo
lugar os días 4 e 5 de xullo en Logroño (La Rioja). Ao mesmo
asistiu o Sr. Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza da Xunta de Galicia.

Polo exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes
preguntas:

1.- ¿Cal é a valoración política que fai o gobernó de Galicia, a
respecto do devandito Vil ENCUENTRO?.

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010.
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Asinado dixitalmente por:

Antonio Rodríguez Miranda na data 13/07/2010 10:26:17

Manuel Santos Ruíz Rivas na data 13/07/2010 10:26:22

Paula Prado del Río na data 13/07/2010 10:26:30

Pedro Puy Fraga na data 13/07/2010 10:26:37

Agustín Baamonde Díaz na data 13/07/2010 10:26:46

Ignacio Javier López-Chaves Castro na data 13/07/2010 10:26:54
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A Mesa do Parlamento

Antonio Rodríguez Miranda, Manuel Santos Ruiz Rivas, Paula
Prado del Río, Pedro Puy Fraga, Agustín Baamonde Díaz e
Pablo Cobián Fernández de la Puente, deputados e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no Artigo 152 e concordantes do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a
súa resposta Oral en Comisión.

A Administración Pública debe empregar en todo momento as
técnicas mais avanzadas para cumprir co mandato constitucional
previsto no artigo 103 de actuar baixo o principio de eficacia e
atender os intereses xerais.

Sen dúbida a Administración actual responsable xestora dos
asuntos públicos nunca sociedade que está metida de cheo na
intelixencia artificial, non pode ser allea a tal realidade, nin deixar de
empregar as ferramentas que He van a permitir simplificar as súas
relacións eos cidadáns e o mesmo tempo mellorar reciprocamente a
súa eficacia.

Deste xeito a Administración autonómica debe ser a que marque
camino e axude a caminar nel as Administracións Locáis Galegas,
sempre mais limitadas, sexa por capacidade técnica ou económica,
pero que non se poden permitir quedar a marxe deste avance, que
podería provocar desigualdade entre cidadáns.

Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte
pregunta:

¿Cales son os avances que está impulsando a Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza na implementación
das TIC;s e da e-administración ñas entidades locáis galegas?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010.
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Asinado dixitalmente por:

Antonio Rodríguez Miranda na data 13/07/2010 10:30:41

Manuel Santos Ruíz Rivas na data 13/07/2010 10:30:48

Paula Prado del Río na data 13/07/2010 10:30:56

Pedro Puy Fraga na data 13/07/2010 10:31:05

Agustín Baamonde Díaz na data 13/07/2010 10:31:12

Pablo Cobián Fernández de la Puente na data 13/07/2010 10:31:23
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A Mesa do Parlamento

Antonio Rodríguez Miranda, Manuel Santos Ruiz Rivas, Paula
Prado del Río, Pedro Puy Fraga, Agustín Baamonde Díaz e
Pablo Cobián Fernández de la Puente, deputados e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no Artigo 152 e concordantes do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a
súa resposta Oral en Comisión.

A AGASP como centro responsable da Formación de importantes
colectivos que traballan pola seguridade de todos os galegos, debe
estar en permanente atención, respecto a aquelas áreas de
actuación que poidan necesitar a súa intervención.

Deste xeito é necesario que optimizando os medios dos que dispon
poida acometer novas iniciativas formativas que permitan cubrir
valeiros que poidan existir na capacitación dos colectivos de
traballadores de Seguridade, Protección Civil e Emerxencias.

Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte
pregunta:

¿En que novos ámbitos ten avanzado a formación impartida pola
AGASP?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010.

Asinado dixitalmente por:

Antonio Rodríguez Miranda na data 13/07/2010 10:36:09

Manuel Santos Ruíz Rivas na data 13/07/2010 10:36:17

Paula Prado del Río na data 13/07/2010 10:36:27

Pedro Puy Fraga na data 13/07/2010 10:36:36
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Agustín Baamonde Díaz na data 13/07/2010 10:36:43

Pablo Cobián Fernández de la Puente na data 13/07/2010 10:36:51
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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Mar Barcón Sánchez, Carmen Gallego Calvar, Xoaquín Fernández
Leiceaga, Modesto Pose Mesura, José Manuel Lage Tunas e Pablo Xabier
López Vidal, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da

Partido dos Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
deGalfciaS Comisión.

No TSXG substanciase a causa na que se xulga a conducta do Conselleiro
de Medio Ambiente, na súa responsabilidade ao fronte das infraestructuras da
Deputación de Pontevedra, tras ter asinado unha certificación de remate dunha
obra que non estaba senón sendo comezada. Este feito ten creado unha alarma
social que non fixo senón aumentar ao ter escoitado as declaracións públicas,
tanto do Presidente da Xunta como doutros responsables do PP desculpando e
mesmo xustificando esta conducta e cualificándoa como "un feito habitual ñas
administracións" ou mesmo unha actuación que vela "polo interese xeral".

Como queira que na actual conxuntura económica o Gobernó da Xunta ten
mandado mensaxes preocupantes e mesmo contraditorios aos cidadáns e ás
empresas e tendo en conta que a fiabilidade e transparencia da Administración
pública son esenciais neste momento, as deputadas e os deputados que asinan
formulan a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión:

Ten previsto o Gobernó galego, para velar polo interese xeral, introducir

como unha práctica habitual na xestión da obra pública a certificación de obras

sen rematar?

Pazo do Parlamento, 9 de xullo de 2010

Asdo: Mar Barcón Sánchez
Carmen Gallego Calvar
Xoaquín Fernández Leiceaga
Modesto Pose Mesura
José Manuel Lage Tunas
Pablo Xabier López Vidal

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

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

Asinado dixitalmente por:

Mar Barcón Sánchez na data 13/07/2010 11:06:14

Carmen Gallego Calvar na data 13/07/2010 11:06:17

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 13/07/2010 11:06:20

Modesto Pose Mesura na data 13/07/2010 11:06:28

José Manuel Lage Tunas na data 13/07/2010 11:06:32

Pablo Xabier López Vidal na data 13/07/2010 11:06:36

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á MESA DO PARLAMENTO

Carlos Aymerich Cano e Teresa Táboas Veleiro, deputado e deputada

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

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, apresentan a seguinte Pergunta

para a sua resposta oral en Comisión, relativa ao retraso na adxudicación da Vía

de Alta Capacidade (VAC) Carballo-Berdoias e á utilización partidista da información

ao respecto.

No día de onte, 12 de Xullo, o Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas (MATEI) recebeu en San Caetano a unha delegación de alcaldes e

portavoces do PP da Costa da Morte bicéfalamente presidida polo presidente

provincial do PP n'A Coruña, Carlos Negreira, e máis polo (super)Delegado da

Xunta, Diego Calvo. Toda unha mostra da confusión entre partido e gobernó que

caracteriza á Xunta do PP e que se víu refrendada pola comparecencia posterior

ante os meios, nos edificios administrativos de San Caetano, do presidente

provincial do PP. O encontró, segundo fontes da Xunta, tería sido solicitado polo PP.

Mais, en calquera caso, chama poderosamente a atención a celeridade coa que se

conceden estes encontros cando hai alcaldes doutras cores políticas que levan máis

dun ano á espera de seren recebidos polos responsábeis da Xunta e,

especialmente, polo titular da MATEI. O mesmo que chama a atención o feito de os

deputados populares andaren a revolver os expedientes da Consellaría, mesmo sen

teren solicitado o acceso á documentación através dos condutos regulamentares, ao

tempo que a MATEI nega a información aos grupos da oposición.

Indo ao obxecto do encontró, a situación de parause da VAC Carballo-Berdoias após

15 meses de gobernó do PP en Galiza, non é casual que o mesmo coincida coa
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publicación no DOG do sometimento a información pública do estudo informativo do

treito Berdoias-Cee co que se intenta agachar a ineficacia da Xunta na construción

do treito Carballo-Berdoias. Segundo o titular da MATEI, Sr. Hernández, Carballo-

Berdoias non se poderá adxudicar entanto non se resolva a reclamación formulada

por unha das licitadoras contra a avaliación das ofertas realizada pola mesa de

contratación, sen se poderen concretar os prazos para a reanudación do

procedimento e posterior adxudicación definitiva do contrato.

Así as cousas, formúlanse as seguintes cuestións:

Cando foi solicitada polo PP a entrevista co Conselleiro da MATEI celebrada o

pasado 12 de Xullo? Porque razón o Conselleiro da MATEI deu prioridade a este

encontró cando ainda ten sen contestar ás solicitudes formuladas, desde hai máis

dun ano, por outros alcaldes e alcaldesas? Ou é que as entrevistas deben solicítalas

os partidos políticos e non os alcaldes e alcaldesas como lexítimos representantes

dos seus viciños e viciñas? Cando ten pensado o Sr. Hernández informar ao resto

dos alcaldes afectados pola parause da VAC Carballo-Berdoias? É casualidade que

a celebración desta entrevista coincida coa publicación no DOG do sometimento a

información publicado estudo informativo do treito Berdoias-Cee?

Cando ten previsto a MATEI retomar o procedemento e realizar a adxudicación

definitiva da VAC Carballo-Berdoias? Cando poderán comezar as obras? A que

motivos responde a paralización desta infraestrutura durante 15 meses, os que leva

o PP na Xunta de Galiza?

Santiago de Compostela, a 13 de Xullo de 2010
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ü l Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, 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

partido dos seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión.
de Galicia

O 23 de outubro de 2008 o Consello da Xunta baixo a
Presidencia de Emilio Pérez Touriño, aprobaba o decreto polo que se
declaraba de utilidade pública e urxente execución da concentración
parcelaria da zona do Burgo-Vilamaior e Camba (Castro Caldelas-
Ourense).

Dése xeito no DOG do xoves 6 de novembro de 2008 a
Consellería do Medio Rural publicaba o Decreto 246/2008 do 23 de
outubro polo que se procedía á declaración da utilidade pública da
concentración ñas devanditas parroquias do concello de Castro
Caldelas.

Segundo o Artigo 7 do propio decreto os traballos de execución
debían de iniciarse nun prazo non superior aos seis meses despois da
súa publicación.

O obxectivo era reducir as parcelas excesivamente
fragmentadas nunha superficie de 850 Ha. cun investimento global de
1.543.368 €, a fin de recuperar a superficie agraria útil, mellorar as
condicións de traballo e a rendibilidade das explotacións agrarias, tal
como recollía o informe de viabilidade elaborado pola Consellería do
Medio Rural.

A Consellería do Medio Rural do anterior Gobernó cumpría así
o compromiso de priorizar as concentracións parcelarias en zonas de
interese agrícola ou gandeiro.

Malia coa chegada ao Gobernó galego do PP incumpríronse os
prazos previstos no Decreto para o inicio e execución do proceso de
concentración parcelaria ñas tres parroquias do concello de Castro
Caldelas.

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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Por iso a deputada que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta oral en Comisión:

1 .a) En que fase se atopa o proceso de concentración parcelaria
ñas parroquias do Burgo, Vilamaior e Camba no concello Ourensá de

partido dos Castro Caldelas declarado de uti l idade pública e execución urxente
de Galicia despois da aprobación e publicación do Decreto 246/2008 do 23 de

outubro?

2.a) De ser o caso ¿Por que motivo non se teñen iniciado os
traballos de execución incumprindo os prazos que establecía o propio
decreto polo que se declaraba a util idade pública e urxente execución
da concentración parcelaria ñas tres parroquias do concello de Castro
Caldelas?

3.a) Que prazos contempla a Consellería do Medio Rural para
que se inicien os traballos de execución desta concentración
parcelaria?

4.a) Que valoración fai a Consellería do Medio Rural respecto
dos prexuízos que o atraso na execución da concentración parcelaria
que afecta as devanditas parroquias , está a causar os propietarios?

Pazo do Parlamento, 12 de xullo de 2010

Asdo . Sonia Verdes Gil
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 13/07/2010 11:41:53
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso e Isabel Sánchez Montenegro, deputado e

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa

resposta oral en Comisión, dirixida ao Gobernó Galego, relativa aos danos causados

en elementos construtivos ñas vivendas de promoción pública situadas na rúa

Cervantes no concello de Mondariz.

A comunidade de vecinos e vecinas dos edificios de promoción pública

situados na rúa Cervantes no concello de Mondariz venen reclamando dende fai

tempo a reparación dunha serie de danos e deficiencias en elementos construtivos ou

instalacións que afectan de xeito notorio á habitabilidade e, polo tanto, a calidade de

vida das persoas afectadas.

A pesar de actuar varias veces a empresa construtora por requirimento da

propia administración autonómica, seguen manténdose aínda varios dos desperfectos

reclamados, ocasionando nalgúns casos un maior deterioro doutros elementos e

convertendo partes das vivendas en inhóspitas.

Próximos á chegada do invernó, compre poner en aviso á empresa construtora

para que, dunha vez por todas, solvente os problemas de humidades, augas,

carpinterías exteriores, gretas, etc.. que permitan vivir co acomodo necesario ás

persoas que venen padecendo estas dificultades, polo que formulamos as seguintes

preguntas con resposta oral en Comisión dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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1) Que coñecemento ten o Gobernó galego destas deficiencias?.

2) Cales son as xestións feitas ata o de agora polo Gobernó galego?. En

que fase están?.

3) Cal é a resposta ou compromiso por parte da empresa responsábel da

actual situación?.

4) No caso de non asumir esta empresa as súas responsabilidades, cal vai

ser a actuación do Gobernó galego?.

5) Tense posto o Gobernó galego en contacto coas persoas afectadas? Cal

é o nivel de interlocución?

6) Cales son os prazos marcados e os medios empregados polo Gobernó

galego para solventar de xeito definitivo os desperfectos existentes?.

Santiago de Compostela, 13 de xullo do 2010.

Asdo.: Henrique Viéitez Alonso

Isabel Sánchez Montenegro

Deputado e deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento

María do Carme Adán Villamarín e Henrique Viéitez Alonso, deputada e

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

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en

Comisión.

Segundo a UNESCO "A educación básica é máis que un fin en si mesma. É a

base para unha aprendizaxe e un desenvolvemento humano permanente sobre o que

os países poden construir sistemáticamente novos niveis e novos tipos de educación e

capacitación". Tamén os adultos deben partir desta formación básica e desta titulación

inicial para afrontar os retos da educación permanente. Existen diferentes estudios de

institucións internacionais onde se reflicte a necesidade dunha formación básica de

cando menos dez anos de duración como base para unha posíbel formación

permanente posterior.

A educación de persoas adultas sufriu nos últimos anos importantes cambios,

mais aínda existen carencias importantes. Así podemos comprobar como a unha

persoa adulta de Bélxica, Dinamarca, Alemana, Austria ou Finlandia ten unha

probabilidade cada 3-4 anos de entrar en procesos de formación para adultos, unha

persoa de Francia, Luxembrugo ou Gran Bretaña unha cada 5-7 anos, unha persoa en

Irlanda ou os Países Baixos unha cada 8-10 e, no Estado español, xunto con Portugal,

Italia e Grecia crece ata máis de quince anos. Esta estatística mostra a necesidade de

favorecer os procesos de entrada na Educación Permanente de Adultos.

En Galiza a Lei 9/1992, de educación e promoción de adultos, recolle esta
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necesidade e establece como obxectivos estender o dereito a este tipo de educación a

todos os cidadáns de Galiza. Asemade, recolle como un obxectivo "promover o

coñecemento da nosa realidade e, moi especialmente, da nosa lingua e cultura".

Na cidade de Vigo para o próximo curso 2010-2011 a Consellaría de

Educación e Ordenación Universitaria decidiu eliminar a impartición da EPA de tres

centros emblemáticos desta cidade, nomeadamente, ÍES Santo Tomé, ÍES Ricardo

Mella e o ÍES de Teis. Esta medida, segundo os datos no ano anterior deixa a máis de

300 persoas fora dos centros nos que viñan cursando os seus estudos. Asemade tamén

afecta a unha vintena de profesores e profesoras. Podemos subliñar que no caso do

ÍES Santo Tome un total de 179 alumnos e alumnas ven como se lies suprime a

Educación Permanente de Adultos e descoñecen aínda cal é a alternativa que se lies

ofrece. No resto do país este recorte chega a 50 centros públicos.

Esta situación só pode entenderse desde a política de recortes ao ensino

público que practica o Gobernó galego actual e que, na cidade de Vigo, se fan sentir

especialmente en temas como os comedores escolares, o proxecto Abalar e agora a

eliminación da EPA de tres centros públicos.

Ante esta situación, preséntanse as seguintes preguntas:

1. Que motivou a eliminación da EPA de tres centros públicos da cidade de Vigo?

2. É coñecedora a Consellaría de Educación do que significa para o alumnado e

profesorado implicado esta decisión?

3. Como se pensa redistribuir o alumnado afectado?
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Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2010

Asdo.: Carme Adán Villamarín

Henrique Viéitez Alonso

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

Asinado dixitalmente por:

María do Carme Adán Villamarín na data 14/07/2010 10:50:26

Henrique Viéitez Alonso na data 14/07/2010 10:50:33
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Á Mesa do Parlamento

Henrique Viéitez Alonso e Teresa Táboas Veleiro, deputado e deputada do

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

no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral

en Comisión, dirixida ao Gobernó galego, relativa á supresión do itinerario de

transporte público entre Verducido e Fornelos de Montes.

O servizo de transporte público entre Verducido e Fornelos de Montes víñase

prestando de xeito continuado dende fai moitos anos, ate que as obras de mellora da

estrada PO-250 produciron unha interrupción temporal namentres se desenvolvían.

Xa nesta interrupción a penalización ás persoas usuarias foron de grande intensidade,

pois non houbo ningunha alternativa para suplir o corte do servizo, prestación

esencial para as poboacións de Vilán, Forzáns, Gaxate e Verducido que teñen un

marcado carácter disperso e sen outra alternativa de transporte para poder recibir

diversos tipos de servizos necesarios e imprescindíbeis.

Xa por aquel entón a empresa concesionaria non tina demasiado interese na

prestación, anunciando que o seu interese real era o de non prestar este servizo,

chegando a non realizalo en determinadas ocasións.

Como se queira que o único medio de transporte para estas persoas esta

representado por este servizo de viaxeiros, é polo que formulamos as seguintes

preguntas con resposta oral en Comisión dende o Grupo Parlamentar do Bloque

Nacionalista Galego:
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1) Cales son as razóns polas que se autorizou a Autos González, S.A. á supresión

do servizo de transporte de viaxeiros e viaxeiras entre Verducido e Fornelos de

Montes?

2) É consciente o Gobernó galego da situación na que quedan estas poboacións

sen ningunha outra alternativa de transporte público?

3) Pensa poner en marcha alternativas que substitúa a desaparición deste servizo?

4) En todo caso, cales son as medidas que vai poner en marcha o Gobernó galego

para beneficiar ás persoas destes lugares dun transporte público tal e como ten

anunciando?

5) Cales van ser os prazos para implantar de xeito definitivo este servizo?

Santiago de Compostela, 14 de xullo do 2010.

Asdo.: Henrique Viéitez Alonso

Teresa Táboas Veleiro

Deputado e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Henrique Viéitez Alonso na data 14/07/2010 11:50:14
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Á Mesa do Parlamento

Ana Luisa Bouza Santiago, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar do

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

Cámara, presenta a seguinte Pregunta, para a sua resposta oral na Comisión 5-,

sobre a situación da implantación da receita electrónica no territorio galego.

O pasado 30 de Xuño, a Conselleira de Sanidade declarou en Madrid o éxito da

implantación na Galiza do modelo de e-receita do SERGAS, pola extensión ao 71%

da poboación galega, pola reducción que supon de visitas aos centros e o aforro que

conleva.

Como en calquera extensión dunha nova ferramenta, aparecen tamén alguns

problemas non previstos inicialmente e que se deben abordar para que non limiten

as ventaxas da aplicación do novo sistema.

Temos falado xa da problemática da non inclusión do personal técnico de Farmacia

na prescripción na receita electrónica e demandado do Partido Popular que se

modifique o decreto que a regula.

Estanse a detectar problemas co detalle da prescripción que fai que sexa preciso

algunha práctica extra do personal facultativo para entender o procedemento,

seguramente debido a que o sistema non é intuitivo abondo e non está

adecuadamente explicado. Estanse a producir por este motivo errores que poden

suponer un custo engadido ou ben problemas para as persoas usuarias á hora de

recoller na oficina de farmacia a cantidade de medicación prescrita.
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Temos tamén falado dende o Grupo parlamentar do BNG da necesidade de realizar

un investimento para que a totalidade dos centros que emiten receitas teñan acceso

á banda larga e a dotación de hardware precisa para emitir e-receitas sen problema.

O propio presidente da Xunta recoñecía en marzo de 2010 que mais do 30% dos

centros de saúde non tiñan acceso á banda larga.

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentar do BNG formula as seguintes preguntas:

1Q.- Cantos centros de atención primaria emisores de receitas faltan por incorporar

ao sistema de e-receita do SERGAS?

2Q.- Qué motiva que non se teñan incorporado aínda a este sistema?

3Q.- Cantos centros de atención primaria do SERGAS non teñen aínda acceso á

banda larga?

4Q.- Cantos centros de atención primaria do SERGAs non teñen aínda o hardware

necesario para acceder ao sistema de e-receita?

5Q.- Qué problemas se están a detectar na posta en marcha do novo sistema e que

mecanismos se están utilizando para resolvelos?

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2010.

Asdo.: Ana Luisa Bouza Santiago

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

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
p a r l a m e n t a r j 0 ^ s Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
socialistas Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.
de Galicia

Os socialistas galegos consideramos necesario impulsar a mellora dos
centros educativos cunha axeitada planificación de novas infraestruturas e
equipamentos.

Ao comezo do mes de xullo a demanda de prazas desbordaba ao comedor
do colexio "O Grupo", no concello de Ribeira, facéndose evidente a
necesidade de conseguir un espazo maior para este servizo
complementario.

A propia dirección do centro educativo facía público que existe unha gran
necesidade de contar cun espazo de maior dimensión para poder dar servizo
a todos os solicitantes.

Cabe recordar que o comedor escolar de "O Grupo" abriu as súas portas no
curso 2009-2010, por iniciativa da Asociación de Nais e Pais de Alumnos e
Alumnas, xa que a Xunta de Galicia non xestionaba este servizo
complementario.

No centro educativo hai máis de 400 alumnos inscritos e o servizo de
comedor é imprescindible para moitas familias para poder compatibilizar a
vida familiar e laboral.

Nestes momentos o centro educativo ribeirense non conta cun lugar
adaptado para estas necesidades, e iso fai que teñan que utilizar unha aula
destinada a educación infantil, que se transforma chegada a hora do xantar.

Este espazo da cabida a 35 alumnos, pero na práctica para o curso 2010-
2011 hai moitos máis demandantes que prazas disponibles.
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Grupo Parlamentario

As demandas do colectivo de nais e pais do centro educativo céntranse na
urxencia que teñen as familias de disponer dunha praza de comedor, e para
iso demandan poder contar cun novo espazo, con maior amplitude.

Debemos reivindicar aquí o esforzó feito pola ANPA do centro escolar "O
partido dos Grupo" e pola dirección do citado centro para poner en marcha este servizo
de Galicia5 ^e c o m edor, e consideramos os socialistas galegos que a Xunta de Galicia

debe ser sensible non só ao esforzó feito senón ás necesidades existentes
nesta comunidade educativa.

No ano 2009 o Gobernó galego coñecía as demandas expostas pola
dirección do centro educativo coa reivindicación expresa de construir un
comedor, pero pasou o curso 2009-2010 e sigue a situación no mesmo
punto e iso tamén fará moi difícil que no curso 2010-2011 o colexio "O
Grupo" poida disponer dun novo comedor

A demanda dun novo comedor, e o conseguinte incremento de máis prazas
é unha prioridade para os socialistas galegos que entendemos prioritario
que a Xunta de Galicia inverta en educación e en servizos
complementarios, como poder o do comedor escolar de "O Grupo".

Os socialistas galegos consideramos urxente que o Gobernó galego dispoña
os recursos económicos necesarios para darlle unha solución ás demandas
da dirección do centro educativo e da Asociación de Nais e Pais de
Alumnos e Alumnas.

Polo anteriormente exposto, o deputado asinante formula a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:

Que accións ten pensado levar adiante o Gobernó galego para dotar ao
colexio "O Grupo", no concello de Ribeira (A Coruña) cun comedor
escolar?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

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

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 14/07/2010 13:32:00

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
p a r l a m e n t a r j 0 ^ s Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
de Galicia5 Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, co obxecto de coñecer as

accións previstas polo Gobernó galego para dotar cun comedor escolar ao
colexio "O Grupo" no concello de Ribeira (A Coruña).

Os socialistas galegos consideramos necesario impulsar a mellora dos
centros educativos cunha axeitada planificación de novas infraestruturas e
equipamentos.

Ao comezo do mes de xullo a demanda de prazas desbordaba ao comedor
do colexio "O Grupo", no concello de Ribeira, facéndose evidente a
necesidade de conseguir un espazo maior para este servizo
complementario.

A propia dirección do centro educativo facía público que existe unha gran
necesidade de contar cun espazo de maior dimensión para poder dar servizo
a todos os solicitantes.

Cabe recordar que o comedor escolar de "O Grupo" abriu as súas portas no
curso 2009-2010, por iniciativa da Asociación de Nais e Pais de Alumnos e
Alumnas, xa que a Xunta de Galicia non xestionaba este servizo
complementario.

No centro educativo hai máis de 400 alumnos inscritos e o servizo de
comedor é imprescindible para moitas familias para poder compatibilizar a
vida familiar e laboral.

Nestes momentos o centro educativo ribeirense non conta cun lugar
adaptado para estas necesidades, e iso fai que teñan que utilizar unha aula
destinada a educación infantil, que se transforma chegada a hora do xantar.

Este espazo da cabida a 35 alumnos, pero na práctica para o curso 2010-
2011 hai moitos máis demandantes que prazas disponibles.
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Grupo Parlamentario

As demandas do colectivo de nais e pais do centro educativo céntranse na
urxencia que teñen as familias de disponer dunha praza de comedor, e para
iso demandan poder contar cun novo espazo, con maior amplitude.

partido dos Debemos reivindicar aquí o esforzó feito pola ANPA do centro escolar "O
de Galicia5 Grupo" e pola dirección do citado centro para poner en marcha este servizo

de comedor, e consideramos os socialistas galegos que a Xunta de Galicia
debe ser sensible non só ao esforzó feito senón ás necesidades existentes
nesta comunidade educativa.

No ano 2009 o Gobernó galego coñecía as demandas expostas pola
dirección do centro educativo coa reivindicación expresa de construir un
comedor, pero pasou o curso 2009-2010 e sigue a situación no mesmo
punto e iso tamén fará moi difícil que no curso 2010-2011 o colexio "O
Grupo" poida disponer dun novo comedor

A demanda dun novo comedor, e o conseguinte incremento de máis prazas
é unha prioridade para os socialistas galegos que entendemos prioritario
que a Xunta de Galicia inverta en educación e en servizos
complementarios, como poder o do comedor escolar de "O Grupo".

Os socialistas galegos consideramos urxente que o Gobernó galego dispoña
os recursos económicos necesarios para darlle unha solución ás demandas
da dirección do centro educativo e da Asociación de Nais e Pais de
Alumnos e Alumnas.

Polo anteriormente exposto, o deputado asinante formula a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:

Cando ten pensado abordar o Gobernó galego a construción dun
comedor escolar no colexio "O Grupo", no concello de Ribeira (A
Coruña)?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

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

José Manuel Lage Tunas na data 14/07/2010 13:38:38

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
p a r l a m e n t a r j 0 ^ s Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
de Galicia5 Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, co obxecto de coñecer as

accións previstas polo Gobernó galego para dotar cun comedor escolar ao
colexio "O Grupo" no concello de Ribeira (A Coruña).

Os socialistas galegos consideramos necesario impulsar a mellora dos
centros educativos cunha axeitada planificación de novas infraestruturas e
equipamentos.

Ao comezo do mes de xullo a demanda de prazas desbordaba ao comedor
do colexio "O Grupo", no concello de Ribeira, facéndose evidente a
necesidade de conseguir un espazo maior para este servizo
complementario.

A propia dirección do centro educativo facía público que existe unha gran
necesidade de contar cun espazo de maior dimensión para poder dar servizo
a todos os solicitantes.

Cabe recordar que o comedor escolar de "O Grupo" abriu as súas portas no
curso 2009-2010, por iniciativa da Asociación de Nais e Pais de Alumnos e
Alumnas, xa que a Xunta de Galicia non xestionaba este servizo
complementario.

No centro educativo hai máis de 400 alumnos inscritos e o servizo de
comedor é imprescindible para moitas familias para poder compatibilizar a
vida familiar e laboral.

Nestes momentos o centro educativo ribeirense non conta cun lugar
adaptado para estas necesidades, e iso fai que teñan que utilizar unha aula
destinada a educación infantil, que se transforma chegada a hora do xantar.

Este espazo da cabida a 35 alumnos, pero na práctica para o curso 2010-
2011 hai moitos máis demandantes que prazas disponibles.
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Grupo Parlamentario

As demandas do colectivo de nais e pais do centro educativo céntranse na
urxencia que teñen as familias de disponer dunha praza de comedor, e para
iso demandan poder contar cun novo espazo, con maior amplitude.

partido dos Debemos reivindicar aquí o esforzó feito pola ANPA do centro escolar "O
de Galicia5 Grupo" e pola dirección do citado centro para poner en marcha este servizo

de comedor, e consideramos os socialistas galegos que a Xunta de Galicia
debe ser sensible non só ao esforzó feito senón ás necesidades existentes
nesta comunidade educativa.

No ano 2009 o Gobernó galego coñecía as demandas expostas pola
dirección do centro educativo coa reivindicación expresa de construir un
comedor, pero pasou o curso 2009-2010 e sigue a situación no mesmo
punto e iso tamén fará moi difícil que no curso 2010-2011 o colexio "O
Grupo" poida disponer dun novo comedor

A demanda dun novo comedor, e o conseguinte incremento de máis prazas
é unha prioridade para os socialistas galegos que entendemos prioritario
que a Xunta de Galicia inverta en educación e en servizos
complementarios, como poder o do comedor escolar de "O Grupo".

Os socialistas galegos consideramos urxente que o Gobernó galego dispoña
os recursos económicos necesarios para darlle unha solución ás demandas
da dirección do centro educativo e da Asociación de Nais e Pais de
Alumnos e Alumnas.

Polo anteriormente exposto, o deputado asinante formula a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:

Que partida económica ten pensado destinar o Gobernó galego para a
construción dun comedor escolar no colexio "O Grupo", no concello de
Ribeira (A Coruña)?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

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

Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
p a r l a m e n t a r j 0 ^ s Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
de Galicia5 Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, co obxecto de coñecer as

accións previstas polo Gobernó galego para dotar cun comedor escolar ao
colexio "O Grupo" no concello de Ribeira (A Coruña).

Os socialistas galegos consideramos necesario impulsar a mellora dos
centros educativos cunha axeitada planificación de novas infraestruturas e
equipamentos.

Ao comezo do mes de xullo a demanda de prazas desbordaba ao comedor
do colexio "O Grupo", no concello de Ribeira, facéndose evidente a
necesidade de conseguir un espazo maior para este servizo
complementario.

A propia dirección do centro educativo facía público que existe unha gran
necesidade de contar cun espazo de maior dimensión para poder dar servizo
a todos os solicitantes.

Cabe recordar que o comedor escolar de "O Grupo" abriu as súas portas no
curso 2009-2010, por iniciativa da Asociación de Nais e Pais de Alumnos e
Alumnas, xa que a Xunta de Galicia non xestionaba este servizo
complementario.

No centro educativo hai máis de 400 alumnos inscritos e o servizo de
comedor é imprescindible para moitas familias para poder compatibilizar a
vida familiar e laboral.

Nestes momentos o centro educativo ribeirense non conta cun lugar
adaptado para estas necesidades, e iso fai que teñan que utilizar unha aula
destinada a educación infantil, que se transforma chegada a hora do xantar.

Este espazo da cabida a 35 alumnos, pero na práctica para o curso 2010-
2011 hai moitos máis demandantes que prazas disponibles.
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Grupo Parlamentario

As demandas do colectivo de nais e pais do centro educativo céntranse na
urxencia que teñen as familias de disponer dunha praza de comedor, e para
iso demandan poder contar cun novo espazo, con maior amplitude.

partido dos Debemos reivindicar aquí o esforzó feito pola ANPA do centro escolar "O
de Galicia5 Grupo" e pola dirección do citado centro para poner en marcha este servizo

de comedor, e consideramos os socialistas galegos que a Xunta de Galicia
debe ser sensible non só ao esforzó feito senón ás necesidades existentes
nesta comunidade educativa.

No ano 2009 o Gobernó galego coñecía as demandas expostas pola
dirección do centro educativo coa reivindicación expresa de construir un
comedor, pero pasou o curso 2009-2010 e sigue a situación no mesmo
punto e iso tamén fará moi difícil que no curso 2010-2011 o colexio "O
Grupo" poida disponer dun novo comedor

A demanda dun novo comedor, e o conseguinte incremento de máis prazas
é unha prioridade para os socialistas galegos que entendemos prioritario
que a Xunta de Galicia inverta en educación e en servizos
complementarios, como poder o do comedor escolar de "O Grupo".

Os socialistas galegos consideramos urxente que o Gobernó galego dispoña
os recursos económicos necesarios para darlle unha solución ás demandas
da dirección do centro educativo e da Asociación de Nais e Pais de
Alumnos e Alumnas.

Polo anteriormente exposto, o deputado asinante formula a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:

En que ano ten previsto o Gobernó galego a construción dun comedor
escolar no colexio "O Grupo", no concello de Ribeira (A Coruña)?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

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

Á Mesa do Parlamento

Guillermo Meijón Couselo, Carmen Acuña do Campo, Concepción Burgo
López e Francisco Cervino González, deputados e deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no

sociaî sfa? artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
de Galicia Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

Entre os conxunto de actuacións impulsadas polo anterior Gobernó da Xunta de
Galicia referidas ao Sistema Educativo de Galicia, figuraba a convocatoria dos
premios de excelencia académica para o alumnado que iniciara os seus estudos
universitarios no Sistema Universitario de Galicia.

Os obxectivos últimos desta convocatoria eran o recoñecemento do esforzó, o
traballo e a dedicación do alumnado cunha excelente traxectoria académica no
bacharelato e ciclos formativos e que inicien os seus estudos universitarios en
calquera das tres universidades que conforman o Sistema Universitario de
Galicia.

Xa que logo, e tal como se indica na propia convocatoria, estamos a falar dunha
iniciativa que pretende que alumnos e alumnas con expedientes académicos de
excelencia inicien a súa formación universitaria no Sistema Universitario de
Galicia desenvolvendo ao máximo o seu potencial intelectual, adquirindo novos
coñecementos e destrezas que os capaciten para incorporarse ao mundo laboral
ñas mellores condicións posibles, ou realizar tarefas de investigación que
redunden no progreso de Galicia.

Unha convocatoria que non se dirixe únicamente ao alumnado de Galicia, senón
que tamén pretende facer un efecto chamada para que tamén alumnos e alumnas,
eos mesmos expedientes académicos de excelencia, que cursaran os seus estudos
non universitarios fóra da nosa comunidade autónoma se incorporen ao SUG.
Con esta finalidade, o 25% dos premios convocados reservábanse para alumnado
que cumprira tales premisas.

Así pois, trátase de que as universidades galegas incorporen ao alumnado coas
mellores traxectorias académicas de cada promoción, cuestión que sen dúbida
debe contribuir á potenciar ao propio SUG.

Sen embargo, no ano 2010, o actual gobernó da Xunta presidido por Núñez
Feijóo semella que non pretende manter esta convocatoria. Membros de equipos
directivos de centros de ensinanza secundaria do noso país téñense dirixido á
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Grupo Parlamentario

Xunta de Galicia interesándose por esta cuestión. Lamentablemente, a resposta
que aseguran ter recibido da Consellería de Educación é de que foi preciso
prescindir da convocatoria dos Premios de Excelencia en base a situación actual
e a austeridade preconizada polo gobernó.

A resposta non pode ser máis frustrante, especialmente se temos en conta que
sociaî sfa? Xunta de Galicia presidida por Núñez Feijóo semella non ter reparos noutro tipo
de Galicia ¿ e gastos que non parecen casar ben coa austeridade da que pretenden gabarse.

Así, os custes producidos polo cambio de imaxe ñas escolas infantís, as famosas
galiñas azuis, as enquisas realizadas aos pais e nais que xa partían da nula validez
das mesmas segundo todos os expertos, a supresión do dereito a gratuidade dos
libros de texto a seis de cada dez alumnos e alumnas de ensinanza obrigatoria.

Poderiamos seguir aportando partidas e partidas e, se así o queren, cuantificar
algunhas délas, un millón de euros para a publicidade do novo decreto de lingua
galega imposto polo Presidente da Xunta, arredor de dez millóns de euros en
libros de texto que perden a súa validez polo cambio de idioma provocado por
dito decreto e que ben puido aprazarse mediante unha sinxela disposición
adicional, catro millóns de euros con total opacidade na organizacións de
actividades paralelas á visita do Papa no próximo outono. Por non falar das
cadeiras do Gaiás.

Polo tanto, ben podemos afirmar que a falsa austeridade do Gobernó de Núñez
Feijóo merece o cualificativo de mesquindade no caso desta convocatoria dos
premios de excelencia académica, xa que estamos a falar dunha partida global de
douscentos corenta mil euros.

Estas son as razóns pola que os deputados e as deputadas asmantes presentan a
seguinte pregunta para o seu debate en Comisión:

Como valora o actual Conselleiro de Educación a supresión da convocatoria
dos premios de excelencia académica para o alumnado que iniciara os seus
estudos universitarios no Sistema Universitario de Galicia?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo.: Guillermo Meijón Couselo
Carmen Acuña do Campo
Concepción Burgo López
Francisco Cervino González

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 14/07/2010 13:55:42
Partido dos

Socialistas Mana Carmen Acuna Docampo na data 14/07/2010 13:55:47
de Galicia

María Concepción Burgo López na data 14/07/2010 13:55:51

Francisco Cervino González na data 14/07/2010 13:55:57
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
p a r l a m e n t a r j 0 ^ s Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
deGaifciaS Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, co obxecto de coñecer as

accións previstas polo Gobernó galego para dotar cun comedor escolar ao
colexio "O Grupo" no concello de Ribeira (A Coruña).

Os socialistas galegos consideramos necesario impulsar a mellora dos
centros educativos cunha axeitada planificación de novas infraestruturas e
equipamentos.

Ao comezo do mes de xullo a demanda de prazas desbordaba ao comedor
do colexio "O Grupo", no concello de Ribeira, facéndose evidente a
necesidade de conseguir un espazo maior para este servizo
complementario.

A propia dirección do centro educativo facía público que existe unha gran
necesidade de contar cun espazo de maior dimensión para poder dar servizo
a todos os solicitantes.

Cabe recordar que o comedor escolar de "O Grupo" abriu as súas portas no
curso 2009-2010, por iniciativa da Asociación de Nais e Pais de Alumnos e
Alumnas, xa que a Xunta de Galicia non xestionaba este servizo
complementario.

No centro educativo hai máis de 400 alumnos inscritos e o servizo de
comedor é imprescindible para moitas familias para poder compatibilizar a
vida familiar e laboral.

Nestes momentos o centro educativo ribeirense non conta cun lugar
adaptado para estas necesidades, e iso fai que teñan que utilizar unha aula
destinada a educación infantil, que se transforma chegada a hora do xantar.

Este espazo da cabida a 35 alumnos, pero na práctica para o curso 2010-
2011 hai moitos máis demandantes que prazas disponibles.
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As demandas do colectivo de nais e pais do centro educativo céntranse na
urxencia que teñen as familias de disponer dunha praza de comedor, e para
iso demandan poder contar cun novo espazo, con maior amplitude.

partido dos Debemos reivindicar aquí o esforzó feito pola ANPA do centro escolar "O
deGaifciaS Grupo" e pola dirección do citado centro para poner en marcha este servizo

de comedor, e consideramos os socialistas galegos que a Xunta de Galicia
debe ser sensible non só ao esforzó feito senón ás necesidades existentes
nesta comunidade educativa.

No ano 2009 o Gobernó galego coñecía as demandas expostas pola
dirección do centro educativo coa reivindicación expresa de construir un
comedor, pero pasou o curso 2009-2010 e sigue a situación no mesmo
punto e iso tamén fará moi difícil que no curso 2010-2011 o colexio "O
Grupo" poida disponer dun novo comedor

A demanda dun novo comedor, e o conseguinte incremento de máis prazas
é unha prioridade para os socialistas galegos que entendemos prioritario
que a Xunta de Galicia inverta en educación e en servizos
complementarios, como poder o do comedor escolar de "O Grupo".

Os socialistas galegos consideramos urxente que o Gobernó galego dispoña
os recursos económicos necesarios para darlle unha solución ás demandas
da dirección do centro educativo e da Asociación de Nais e Pais de
Alumnos e Alumnas.

Polo anteriormente exposto, o deputado asinante formula a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:

Cando vai atender o Gobernó galego a demanda de construción dun
comedor escolar no colexio "O Grupo", no concello de Ribeira (A
Coruña) feita tanto pola ANPA como pola dirección do centro escolar?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
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PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 14/07/2010 14:10:17
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, deputado pertencente ao Grupo
p a r l a m e n t a r j 0 ^ s Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte
deGaifciaS Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, co obxecto de coñecer as

accións previstas polo Gobernó galego para dotar cun comedor escolar ao
colexio "O Grupo" no concello de Ribeira (A Coruña).

Os socialistas galegos consideramos necesario impulsar a mellora dos
centros educativos cunha axeitada planificación de novas infraestruturas e
equipamentos.

Ao comezo do mes de xullo a demanda de prazas desbordaba ao comedor
do colexio "O Grupo", no concello de Ribeira, facéndose evidente a
necesidade de conseguir un espazo maior para este servizo
complementario.

A propia dirección do centro educativo facía público que existe unha gran
necesidade de contar cun espazo de maior dimensión para poder dar servizo
a todos os solicitantes.

Cabe recordar que o comedor escolar de "O Grupo" abriu as súas portas no
curso 2009-2010, por iniciativa da Asociación de Nais e Pais de Alumnos e
Alumnas, xa que a Xunta de Galicia non xestionaba este servizo
complementario.

No centro educativo hai máis de 400 alumnos inscritos e o servizo de
comedor é imprescindible para moitas familias para poder compatibilizar a
vida familiar e laboral.

Nestes momentos o centro educativo ribeirense non conta cun lugar
adaptado para estas necesidades, e iso fai que teñan que utilizar unha aula
destinada a educación infantil, que se transforma chegada a hora do xantar.

Este espazo da cabida a 35 alumnos, pero na práctica para o curso 2010-
2011 hai moitos máis demandantes que prazas disponibles.
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As demandas do colectivo de nais e pais do centro educativo céntranse na
urxencia que teñen as familias de disponer dunha praza de comedor, e para
iso demandan poder contar cun novo espazo, con maior amplitude.

partido dos Debemos reivindicar aquí o esforzó feito pola ANPA do centro escolar "O
deGaifciaS Grupo" e pola dirección do citado centro para poner en marcha este servizo

de comedor, e consideramos os socialistas galegos que a Xunta de Galicia
debe ser sensible non só ao esforzó feito senón ás necesidades existentes
nesta comunidade educativa.

No ano 2009 o Gobernó galego coñecía as demandas expostas pola
dirección do centro educativo coa reivindicación expresa de construir un
comedor, pero pasou o curso 2009-2010 e sigue a situación no mesmo
punto e iso tamén fará moi difícil que no curso 2010-2011 o colexio "O
Grupo" poida disponer dun novo comedor

A demanda dun novo comedor, e o conseguinte incremento de máis prazas
é unha prioridade para os socialistas galegos que entendemos prioritario
que a Xunta de Galicia inverta en educación e en servizos
complementarios, como poder o do comedor escolar de "O Grupo".

Os socialistas galegos consideramos urxente que o Gobernó galego dispoña
os recursos económicos necesarios para darlle unha solución ás demandas
da dirección do centro educativo e da Asociación de Nais e Pais de
Alumnos e Alumnas.

Polo anteriormente exposto, o deputado asinante formula a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:

Que previsións ten Gobernó galego sobre as peticións feitas pola
comunidade educativa para dotar ao colexio "O Grupo", no concello
de Ribeira (A Coruña) cun comedor escolar?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

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

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 14/07/2010 14:13:01
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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ful Grupo Parlamentario

A Mesa do Parlamento

José Manuel Lage Tunas, Xoaquín María Fernández Leiceaga e María
Remedios Quintas Álvarez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo

partido dos 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
de Galicia5 Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, co obxecto de coñecer os

motivos polos que o Gobernó galego non executa a sentencia do
Tribunal Supremo de xullo de 2009 anula exames das oposicións de
inspección turística da Xunta de Galicia.

O continuo cúmulo de anomalías nos procesos selectivos de acceso ao
emprego público en Galicia están supoñendo un serio problema de
desconfianza entre centos de opositores que participan ano tras ano ñas
convocatorias públicas da Xunta de Galicia.

A Dirección Xeral de Función Pública está no epicentro da polémica de
forma permanente pola incapacidade de xestión manifestada polo seu
responsable en reiteradas ocasións.

Dende fai un ano que o Tribunal Supremo ditou Sentencia anulando as
probas das oposicións do corpo de xestión, escala de inspección turística da
Xunta de Galicia de decembro do 2001, aínda o gobernó galego non
executou dita sentencia.

O Director Xeral de Función Pública manifesta unha absoluta incapacidade
para resolver os conflitos existentes no acceso ao emprego público, sendo o
caso das oposicións da escala de inspección turística da Xunta de Galicia
de decembro do 2001, un bo exemplo da inacción e da parause na que se
atopa este departamento.

A sentencia do Tribunal Supremo de data 19 de xullo de 2009 supon unha
durísima crítica á forma de proceder de anteriores gobernó s do Partido
Popular na Xunta de Galicia ao destacar que se ten permitido "que o
Tribunal se inventa un sistema de cualificación que non era o pensado polas
bases da convocatoria".
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E dende fai un ano, o actual Gobernó presidido por Alberto Núñez Feijóo
non ten executado a sentencia ditada polo Tribunal Supremo, sen darlle
solución a este proceso selectivo, ao mesmo tempo que ten paralizado o

partido dos proceso convocado no ano 2008.
Socialistas
de Galicia

A conflitividade ao redor das oposicións son unha constante dende a
chegada de Alberto Núñez Feijóo á Presidencia da Xunta, xa que non hai
un só mes no que non teñamos noticias sobre anomalías, mala xestión ou
conflitos ó redor dos procesos selectivos de acceso ao emprego público na
Xunta de Galicia.

No caso do corpo de xestión, escala de inspección turística, da Xunta de
Galicia puidemos coñecer a indignación de centos de opositores que non
tiveron noticias nin información durante máis de vinteún (21) meses sobre
a orde de convocatoria da oposición de 24 de outubro de 2008.

Case dous anos despois o gobernó presidido por Alberto Núñez Feijóo non
nomeou ao Tribunal da oposición, requisito previo para poder proceder á
convocatoria do primeiro exame nun prazo de 40 días dende o nomeamento
do Tribunal o que ten paralizado este proceso selectivo, o que ten como
consecuencia unha situación de indefensión absoluta aos opositores
inscritos.

A falta de transparencia e a ocultación sistemática é xa unha constante no
proceder da Dirección Xeral da Función Pública en diferentes procesos
selectivos, que no caso dos inspectores turísticos agrávase ao ter paralizada
a execución dunha sentencia dende fai un ano, e tamén tendo paralizado o
proceso selectivo do ano 2008, tendo aos opositores vinteún (21) meses sen
información.

A permanente inacción do gobernó galego ponse de manifestó diante dunha
sentencia do Tribunal Supremo que leva un ano sen executarse, e
preguntámonos cantos conflitos máis teñen que suceder ñas oposicións de
acceso ao emprego publico para que se nomee un novo director da Función
Pública que permita normalizar os procesos selectivos na Xunta de Galicia.
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O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia manifesta a súa
preocupación pola neglixente e nefasta xestión do gobernó presidido por
Alberto Núñez Feijóo nos procesos selectivos de acceso ao emprego
público de Galicia.

partido dos Diante desta situación, e tendo en conta a gravidade do caso que afecta ás
de Galicia5 oposicións do corpo de xestión de administración da Xunta de Galicia,

escala técnica de inspección turística, o Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia considera necesaria resolver con urxencia unha
situación que afecta á credibilidade da administración pública galega e ao
sistema de acceso ao emprego público.

Polo anteriormente exposto, os deputados e a deputada asinantes presentan
a seguinte pregunta para o seu debate en Comisión:

Que decisións ten pensado adoptar o Gobernó galego diante da
sentencia do Tribunal Supremo de data 19 de xullo de 2009 que anula
as oposicións do corpo de xestión de Administración da Xunta de
Galicia, escala técnica de inspección turística convocadas en decembro
de 2001?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo.: José Manuel Lage Tunas
Xoaquín Ma Fernández Leiceaga
María Quintas Alvarez

Deputados e deputada do GP. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lage Tunas na data 14/07/2010 14:23:17

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 14/07/2010 14:23:22
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María Remedios Quintas Álvarez na data 14/07/2010 14:23:31

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

Ismael Regó González, deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a

partido dos seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión.
de Galicia

O pasado día 26 de xuño manifestáronse en Burela miles de
persoas de toda a Marina luguesa para protestar contra o grave
deterioro e incerteza que está a sufrir a sanidade pública nesta zona, a
raíz da descapitalización que está a sufrir o Hospital da Costa que
trouxo como consecuencia un incremento insoportable das listas de
espera e un gran número de desprazamentos de pacientes a outros
centros de referencia, todos eles a máis de 110 quilómetros de
distancia.

A esta situación engádeselle a controversia creada polas
declaracións realizadas por algúns responsables actuáis do Sergas
sobre a posible creación dunha única área sanitaria na provincia.
Cuestión esta que teñen denunciado os propios profesionais e que
implicaría unha grave perda de autonomía sobre a xestión e
organización dos recursos, en función das necesidades da zona para
unha atención máis axil e máis humanizada na atención aos doentes.

Como pode apreciarse os cidadáns da Marina non dedicaron a
maná dun sábado para perder o tempo manifestándose a prol dunha
cuestión menor, senón para reivindicar o seu dereito a unha atención
sanitaria acorde eos tempos que vivimos, e para non volver á que
sufrimos 20 anos atrás.

Esta reivindicación parece que lies pasou desapercibida aos
actuáis rexedores da RTVG, cando consideraron que non merecía a
pena dala a coñecer a todas as galegas e a todos os galegos,
censurándoa tanto no TX das 14.30 h. como no das 20.30 h., seguro
que por considéralo un exceso de pluralidade informativa no medio
público. Por certo, un medio que pagan eos seus impostes. Esta
reivindicación non a expresaron na manifestación os participantes,
entre outras cousas, polo incrible que parece que alguén puidese
censurar unha información de interese xeral manifestada na expresión
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pacífica duns cidadáns que, cando menos, deberían merecer o respecto
daqueles aos que lies pagan o salario eos seus impostes.

Polo exposto o deputado que asina desexa do director xeral da
Compañía da Radio e Televisión de Galicia resposta ás seguintes

partido dos preguntas:
Socialistas
de Galicia

1.a) Cal foi a razón pola que os telexornais das 14.30 horas e
20.30 horas, do día 26 de xuño non se recollese ningunha
información, nin referencia á manifestación celebrada na Marina
luguesa na defensa da sanidade pública nesta zona?

2.a) Cre o director xeral da Compañía que co elenco de noticias
recollidas en ambos os dous telexornais pode xustificarse que non
aparecese ningunha referencia a unha manifestación de miles de
cidadáns na defensa dun servizo público como é a sanidade?

3.a) Pensa o director xeral que é de maior transcendencia
informativa para o interese xeral de todos os galegos que o alcalde de
Barreiros ocupe minutos de TVG para explicar como destrozou
urbanísticamente o seu concello, que os cidadáns desa comarca
expresen o seu rexeitamento ao deterioro que está a sufrir a sanidade
pública?

Pazo do Parlamento, 13 de xullo de 2010

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

Asinado dixitalmente por:

Ismael Regó González na data 14/07/2010 14:49:12
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Galiza

Á Mesa do Parlamento

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

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

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

en Comisión, relativa ao traspaso das Escolas Infantís.

O 11 de xuño de 2009, logo de que no Consello de Xunta se adoptara o acordó

de iniciar o traspaso das Escolas Infantís a Educación, a nota de prensa que rezaba na

páxina da Consellaría de Traballo e Benestar dicía o seguinte: "A educación é de

Educación. Así anunciou esta maná o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a

creación dunha comisión que se encargará de xestionar o traspaso das escolas infantís

desde a Consellería de Traballo e Benestar á de Educación e Ordenación

Universitaria. O noso obxectivo é normalizar a educación infantil, para que ñas aulas

galegas se transmitan coñecementos e aprendizaxe, remarcou o máximo mandatario

galego, quen adiantou que esta transferencia estará lista no vindeiro curso 2009-2010.

O máximo mandatario galego explicou que o Consello da Xunta aprobou esta

maná esta comisión que estará formada por 11 persoas de ambas as dúas consellerías,

un equipo de traballo que se encargará de xestionar un traspaso ordenado e sen

precipitacións das escolas infantís da Comunidade. Neste sentido, afirmou que serán

transferidos un total de 477 centros que inclúen máis de 23.500 prazas. Volvemos a

recuperar o nome de escola infantil e apostamos porque ñas aulas soamente se

transmitan aprendizaxes e coñecementos, remarcou Feijóo, quen destacou que todo o

sistema educativo de Galicia debe depender da Consellería de Educación e que ten

que ser este departamento quen supervise os criterios pedagóxicos na Comunidade.

Para que a educación sexa aprendizaxe de coñecementos, e nada máis, concluíu."
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Segundo o acordó adoptado en dito Consello de Gobernó da comisión forman

parte, por parte da Consellaría de Educación, o conselleiro Xesús Vázquez Abad, o

secretario xeral, José Luis Vázquez Fernández, o director xeral de Educación,

Formación Profesional e Innovación, José Luis Mira Lema e o Subdirector xeral de

Persoal, José Luis Canosa; por parte da Consellaría de Traballo, a Conselleira Beatriz

Mato, a secretaria xeral Cristina Ortiz, a secretaria xeral de Familia Susana López

Abella e o subdirector xeral de Familia Manuel Vila López. Esta comisión tina por

obxectivo encargarse do traspaso de todas as escolas infantís de 0-3 anos a

Educación, unha rede que nese momento a Xunta cifraba en 477 centros.

Trece meses despois de ter anunciado a creación da Comisión, e logo de ter

afirmado que no curso 2009-2010 se concluiría o proceso de traspaso, é polo que

presentamos as seguintes preguntas:

1. Que traballos desenvolveu a Comisión encargada de xestionar o traspaso das

escolas infantís?

2. Que conclusións sobre o proceso de traspaso tirou esta Comisión?

3. Cantas escolas infantís dependerán no próximo curso da Consellaría de

Educación?

4. Que cronograma exacto de traspaso existe na actualidade?

5. De que órgano xestor da Consellaría de Educación dependerán as Escolas

Infantís?

6. As escolas municipais pasarán a depender da Consellaría de Educación na
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mesma data que as xestionadas pola Xunta ou o Consorcio?

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2010

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín

Carlos Aymerich Cano

Deputada e deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

María do Carme Adán Villamarín na data 15/07/2010 10:14:11

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 15/07/2010 10:14:20
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Á Mesa do Parlamento

María do Carme Adán Villamarín, Henrique Viéitez Alonso e Ana Luisa

Bouza Santiago, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque

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

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

No primeiro ano de gobernó do Partido Popular asistimos á paralización do Io

Plan Estratéxico de Saúde Mental de Galicia. Isto significou que proxectos necesarios

para un colectivo que significa o 14.68% das persoas recoñecidas con discapacidade,

38.216 persoas segundo o censo, foran eliminados ou retrasados sine die. Neste

marco de eliminación de servizos básicos inscríbese o recorte que sufriu a Unidade de

Saúde Mental do Val Miñor. No centro de saúde do Val Miñor existía un equipo

constituido por dous profesionais da psiquiatría e un da psicoloxía, mais desde o mes

de maio un dos psiquiatras deixou de prestar os seus servizos ao non renovárselle o

contrato. Isto produce unha situación difícilmente sostíbel desde o punto de vista

sanitario e social, de feito, no mes de xuño a primeira visita estaba sendo outorgada

para agosto.

Ante esta situación, formúlanse as seguintes preguntas:

1. É coñecedora a Consellaría de Sanidade da situación que se vive na

Unidade de Saúde Mental do Val Miñor?

2. Vai poner a Consellaría os medios humanos necesarios para modificar esta

situación?

3. Que cronograma manexa a Consellaría para mellorar a situación da
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atención en Saúde Mental no Val Miñor?

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2010

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín

Henrique Viéitez Alonso

Ana Luisa Bouza Santiago

Deputadas e deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

María do Carme Adán Villamarín na data 15/07/2010 10:15:04

Henrique Viéitez Alonso na data 15/07/2010 10:15:11

Ana Luisa Bouza Santiago na data 15/07/2010 10:15:16
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Á Mesa do Parlamento

Ana Luisa Bouza Santiago, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar do

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

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a sua resposta oral en Comisión,

sobre os plans relacionados coa sociedade da información.

Nos últimos meses vimos de asistir á presentación de numerosos plans do Gobernó

galego relacionados coa Sociedade da Información. Cada ún deles correspóndese

co desmantelamento de dispositivos e programas postos en marcha na pasada

lexislatura.

Abandonaron o traballo nos obxectivos do PEGSI no seu último ano de vixencia, un

traballo feito dende o consenso e coa colaboración con empresas e entidades

sociais. Desmantelaron ás agachadas MANCOMÚN sin darlle unha alternativa

merecente dése nome. Anularon plans pilotos de banda larga no rural como o de

Chantada sin dar explicacións nin sustituilo por outro. E estamos a vivir cómo o

Gobernó galego se desentende da Rede de Dinamización da Sociedade da

información, outro dos elementos fundamentáis de alfabetización dixital, posto en

marcha na anterior lexislatura, incumplindo os requerimentos que por unanimidade

se reclamaron dende o Parlamento para a sua continuidade.

O pasado xuño o Gobernó galego anuncia un novo plan, a Axenda dixital galega,

trasposición da Axenda dixital europea, onde aparecen renomeadas accións e

obxectivos que xa presentaron noutros plans anteriores. Porén, a sociedade galega

non está a percibir melloras nos indicadores de penetración da sociedade da

información ñas empresas ou nos fogares.
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Así formulanse as seguintes preguntas para a sua resposta oral en Comisión.

¿Qué novos centros se teñen incorporado efectivamente á actual CEMIT, anterior

Rede de dinamización da sociedade da información?

¿Tense cumplido nos seus termos a Moción aprobada por unanimidade no Pleno do

Parlamento galego sobre as condicións de continuidade da Rede de Dinamización

da Sociedade da Información?

¿Cantos novos fogares teñen acceso á banda larga nos concellos do rural dende

marzo de 2009?

¿Qué novas medidas se teñen adoptado para incorporar ás microempresas galegas

á sociedade da información e con qué resultados?

¿ Qué medidas se teñen adoptado de apoio ao software de estándares abertos nos

procedementos de licitación de proxectos que conteñan adquisición ou

desenvolvemento de software e na propia adquisición de software por parte da

Administración galega?

¿Qué medidas se teñen adoptado de apoio as empresas TIC galegas e aos contidos

en galego na licitación de proxectos que conteñan adquisición ou desenvolvemento

de software?

Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2010.
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Asdo.: Ana Luisa Bouza Santiago

Deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Ana Luisa Bouza Santiago na data 15/07/2010 11:34:44
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Á Mesa do Parlamento

José Tomé Roca e Abel Losada Alvarez, María Concepción Burgo
López e María Remedios Quintas Alvarez, deputados e deputadas pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte

Partido dos pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6a.
Socialistas r t> r f
de Galicia

O pasado día 26 de maio, o Sr. conselleiro de Economía e Industria visitou
Quiroga e mantivo varias reunións sobre a pizarra, ñas que manifestou que o
reflote das empresas da pizarra, será posible " si las empresas cuentan con la
financiación necesaria para moverse con soltura".

Dixo tamén que son necesarios mecanismos financeiros para que as
empresas teñan folgura, aproveitando as facilidades do IGAPE.

Declarou igualmente que ía establecer unha cooperación coa Consellería
de Traballo e Benestar, para afondar na creación de postos de traballo e non
subsidiar aos traballadores, aínda que si ás empresas.

Con data de rexistro de 11 de febreiro de 2010, foi remitida a este
deputado a través do Parlamento, a resposta á iniciativa número 01439 de data de
rexistro de 28 de maio de 2009, sen contestar para nada ao exposto nela,
limitándose a indicar que algo similar xa lie fora contestado a outro deputado,
impedindo polo tanto, realizar a lexítima acción de control do Gobernó, motivo
polo cal reiteramos a iniciativa.

Polo exposto, os deputados e deputadas que asinan, do formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

Que medidas do Igape e en cooperación coa Consellería de Traballo e
Benestar, vai poner en marcha a Consellería de Economía e Industria da Xunta de
Galicia, tralo compromiso do Sr conselleiro durante a súa visita a Quiroga o
pasado día 26 de maio?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo: José Tomé Roca
Abel Losada Alvarez
María Concepción Burgo López
María Remedios Quintas Alvarez

Deputados e deputadas do G. P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

José Tomé Roca na data 15/07/2010 11:20:21
Partido dos
Socialistas Abel Fermín Losada Alvarez na data 15/07/2010 11:20:24
de Galicia

María Concepción Burgo López na data 15/07/2010 11:20:30

María Remedios Quintas Álvarez na data 15/07/2010 11:20:36
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Tomé Roca, Modesto Pose Mesura, Carmen Acuña do
Campo e Beatriz Sestayo Doce, deputados e deputadas pertencentes

socia°stda°s
s a o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do

de Galicia disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara , presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5a.

O hospital comarcal de Monforte de Lemos, é un dos exemplos
nos que se deu un deterioro enorme nos últimos meses no referido á
atención sanitaria, creando malestar na poboación, polo mal
funcionamento dende hai varios meses, polos trastornos que iso
provoca, e pola fonda preocupación polo futuro deste centro sanitario.

A chegada do novo Gobernó do Partido Popular á Xunta, lonxe
de seguir mellorando as dotacións e os equipamentos dos hospitais
como viña facendo o Gobernó bipartito, adopta acordos xustamente na
dirección contraria, reducindo os recursos previstos para
funcionamento nos orzamentos do ano 2009, paralizando as reformas
e as melloras previstas, e deixando sen gastar partidas de
investimentos, eliminando as chamadas peonadas dos profesionais que
non tiñan outro obxectivo que aproveitar ao máximo as posibilidades
da infraestrutura e os equipamentos do centro para reducir as listas de
espera.

Os resultados da nova política deste Gobernó do Partido
popular, non tardaron en aparecer. O incremento das listas de espera
convérteas en insoportables, mesmo as que foron presentadas polos
responsables do Sergas, convenientemente maquilladas, ao esconder
sen ningunha explicación un incremento de pacientes novos na lista de
espera chamada non estrutural, que non deixan de ser esperas como as
outras e mesmo algunhas délas con patoloxías graves.

Ante esta situación os deputados e as deputadas que asinan,
formulan as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

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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1.a) Que valoración fai a Sra. conselleira de Sanidade da
evolución das listas de espera no Hospital de Monforte de Lemos nos
últ imos meses?

2.a) A que atribúe a Sra. conselleira o forte incremento das
partido dos listas de espera neste centro sanitario no últ imo ano?
Socialistas
de Galicia

3.a) Como xustifica a Sra. conselleira a súa decisión de
suprimir as peonadas e o recorte dos recursos previstos nos
orzamentos do hospital para o ano 2009, especialmente polo que ten
que ver eos seus resultados?

4.a) Diante da situación creada, ¿ten previsto a Sra. conselleira
algunha medida ou Plan de choque que permita corrixila e facer fronte
ás carencias que mesmo denuncian os profesionais do centro?

5.a) Que previsións manexa a Sra. conselleira en canto á posta
en marcha do Plan director para a realización das obras de mellora do
Hospital de Monforte de Lemos en liña co recollido no Plan funcional
elaborado polo anterior Gobernó, para garantir unha atención axeitada
aos cidadáns da comarca?

6.a) Vai seguir habendo gardas dos Radiólogos con presencia
física no Hospital Comarcal de Monforte como ata o de agora?

7.a) Vai ser Monforte unha Área de Xestión Integrada igual que
Lugo capital?

Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2010

Asdo: José Tomé Roca
Modesto Pose Mesura
Carmen Acuña Docampo
Beatriz Sestayo Doce

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

José Tomé Roca na data 15/07/2010 11:33:10

Modesto Pose Mesura na data 15/07/2010 11:33:19

María Carmen Acuña Docampo na data 15/07/2010 11:33:24
Partido dos

deGa!ic¡aS Beatriz Sestayo Doce na data 15/07/2010 11:33:27
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PARLAMENTO
DE GALICIA

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Tomé Roca, Modesto Pose Mesura, Carmen Acuña do Campo e
Beatriz Sestayo Doce, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 5a.

O día 8 de marzo de 2010, nun acto con empresarios na cidade de
Pontevedra, o presidente da Xunta de Galicia, o Sr Feijóo, dixo que ía crear
"novas profesións sociais para combater o paro" e que crearía 10.000 empregos
cada ano no ámbito social e que favorecería a integración de entre 1.000 e 1.300
insercións laboráis de aquí a 2012, como eixo do Plan Social de Emprego.

Transcorridos xa varios meses, os deputados e as deputadas que asinan,
formulan as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1.a) Cales son as novas profesións que se crearon dende o anuncio do
presidente Feijóo?

2.a) Cal é o cometido e as funcións destas novas profesións que non había
antes? En definitiva, ¿cales son as súas competencias profesionais?

3.a) Están incluidas xa no catálogo nacional de ocupacións?

4.a) Cal foi a evolución do emprego nos Servicios Sociais en Galicia
dende o mes de marzo do presente ano?

5.a) Cantos empregos novos se crearon nos Servizos Sociais en Galicia
dende o mes de marzo de 2010 ao amparo do Plan Social de Emprego?

6.a) Cantas insercións laboráis se produciron neste mesmo período de
tempo?

7.a) Á vista dos datos reais do que vai de ano, ¿cal é a previsión para o
conxunto do ano 2010?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asdo: José Tomé Roca
Modesto Pose Mesura
Carmen Acuña Docampo
Beatriz Sestayo Doce
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Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Tomé Roca na data 15/07/2010 11:34:06

Modesto Pose Mesura na data 15/07/2010 11:34:15

María Carmen Acuña Docampo na data 15/07/2010 11:34:21

Beatriz Sestayo Doce na data 15/07/2010 11:34:24

Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

José Tomé Roca, Modesto Pose Mesura, Carmen Acuña do
Campo e Beatriz Sestayo Doce, deputados e deputadas pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do

partido dos disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Socialistas A r

 r . ° ° , i ,-c . . - - a

de Galicia Mesa a segumte pregunta para a sua resposta oral na Comisión 5 .
Tanto o Presidente da Xunta como a Sra. conselleira de

Traballo e Benestar, manifestaron en varias ocasións que o paro en
Galicia se situaría no 15% en 2010 e que non se empezaría a crear
emprego neto en Galicia ata fináis de 2012.

Transcorrida xa unha boa parte do ano 2010, e o momento de
avaliar a situación e ver como está o mercado laboral en Galicia e as
perspectivas para o conxunto do presente ano.

Polo que antecede, os deputados e as deputadas que asinan,
formulan as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1.a) Cal foi a evolución do desemprego en Galicia nos
primeiros 6 meses do ano 2010?

2.a) En termos interanuais, cal e valoración que fai a Xunta de
Galicia dos datos de paro na nosa comunidade?

3 .a) A previsións negativas para final de ano do propio Gobernó
galego vanse manter ou hai novas previsións?

4.a) Que políticas de emprego novas se puxeron en marcha na
primeira metade do ano para crear ou favorecer a creación de
emprego?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo: José Tomé Roca
Modesto Pose Mesura

Carmen Acuña do Campo
Beatriz Sestayo Doce
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Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

José Tomé Roca na data 15/07/2010 11:30:31
Partido dos

deGa!ic¡aS Modesto Pose Mesura na data 15/07/2010 11:30:40

María Carmen Acuña Docampo na data 15/07/2010 11:30:45

Beatriz Sestayo Doce na data 15/07/2010 11:30:50
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Á Mesa do Parlamento

José Tomé Roca e Modesto Pose Mesura, Carmen Acuña
Docampo e Beatriz Sestayo Doce, deputados e deputadas
p e r t e n c e n t e s a o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao

partido dos abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
deGaifciaS presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral

na Comisión 5a.

A Sra. conselleira de Traballo e Benestar, nunha entrevista a un
medio de comunicación, declarou textualmente o seguinte:

"Yo tomé posesión obsesionada con el empleo y ahora lo que
me obsesiona es la dependencia."

Á vista dos resultados, tanto en emprego como en dependencia,
os deputados e as deputadas que asinan, formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1.a) Como cambiou de obsesión, xa arranxou vostede o
problema do desemprego en Galicia?

2.a) Dado que os datos de emprego e máis os da dependencia
empeoraron respecto a anterior lexislatura, cales son realmente as
preocupacións políticas da Conselleira de Traballo e Benestar en
relación eos obxectivos políticos da súa Consellería?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo: José Tomé Roca
Modesto Pose Mesura
Carmen Acuña Docampo
Beatriz Sestayo Doce

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

Asinado dixitalmente por:
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José Tomé Roca na data 15/07/2010 11:24:14

Modesto Pose Mesura na data 15/07/2010 11:24:23

C a r m e n Ga||egO Calvar na data 15/07/2010 11:24:26

Partido dos Beatriz Sestayo Doce na data 15/07/2010 11:24:30
Socialistas *
de Galicia
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Á Mesa do Parlamento

José Tomé Roca, Modesto Pose Mesura, Carmen Acuña do
Campo e Beatriz Sestayo Doce, deputados e deputadas pertencentes
a o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do

partido dos disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
socialistas Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5a.
de Galicia

O Diario Oficial de Galicia do 28 de outubro de 2009, publicou
unha Orde da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se aproban
as bases reguladoras para a concesión de axudas dentro do programa
de apoio ás traballadoras e traballadores afectados por expedientes de
suspensión de contratos do sector textil e da confección, e se procede
a súa convocatoria para o exercicio de 2009.

Polo que antecede, os deputados e as deputadas que asinan,
formulan as seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1.a) Que número de traballadores se virón beneficiados polas
axudas desta convocatoria?

2.a) Cal foi a proporción entre homes e mulleres que recibiron
estas axudas?

3.a) A que empresas pertencían os traballadores e as
traballadoras afectados polos ERE de suspensión de contratos?

4.a) En que localidades se radicaban as empresas que
tramitaron os ERE de suspensión de contratos cuxos empregados se
ampararon nesta orde?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo: José Tomé Roca
Modesto Pose Mesura
Carmen Acuña Docampo
Beatriz Sestayo Doce

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

José Tomé Roca na data 15/07/2010 11:28:22

Modesto Pose Mesura na data 15/07/2010 11:28:30

María Carmen Acuña Docampo na data 15/07/2010 11:28:40
Partido dos

deGa!ic¡aS Beatriz Sestayo Doce na data 15/07/2010 11:28:43
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

José Tomé Roca e Abel Losada Alvarez, Concepción Burgo López e
María Quintas Alvarez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión.

O Consello da Xunta do día 24 de xuño de 2010, autorizou á Consellería
de Economía e Industria a concesión dun aval de 1,6 millóns de euros á empresa
de Alimentos Lácteos radicada en Outeiro de Rei na antiga Pascual, establecendo
condicións especiáis de subsidiariedade e eximir da achega de garantías reais na
concesión do aval, sendo a única excepción dos catro avais que se autorizan no
referido Consello da Xunta.

Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan, formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1 .a) Por que se exime da achega de garantías reais a Alimentos Lácteos?

2.a) Dispon a Xunta de Galicia de algún informe sobre a solvencia desta
empresa, e se fose así, cal é a súa conclusión?

3.a) Por que non se exime tamén a outras empresas da achega de garantías de
xeito regular?

4.a) Cal é o fin para o que se vai destinar este aval?

5.a) Está cumprindo Alimentos Lácteos coas súas obrigas, tanto legáis como
comerciáis e de pagos eos gandeiros.

6.a) Alimentos Lácteos respecta os compromisos eos productores de leite aos
que recolle?

7.a) Se a Consellería de Economía e Industria non ten garantías de
devolución do aval, ¿porque non foron esixidas, de producirse un problema de
peche da empresa?, ¿como pensa recuperar os cartos de todos os galegos?

Pazo do Parlamento, a 14 de xullo de 2010

Asdo: José Tomé Roca
Abel Losada Alvarez
Concepción Burgo Lopéz
María Quintas Alvarez

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

Asinado dixitalmente por:

José Tomé Roca na data 15/07/2010 11:53:12

Partido dos
Socialistas Abel Fermín Losada Alvarez na data 15/07/2010 11:53:16
de Galicia

María Concepción Burgo López na data 15/07/2010 11:53:25

María Remedios Quintas Álvarez na data 15/07/2010 11:53:32
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Guillermo Meijón Couselo, Carmen Acuña do Campo, Concepción
Burgo López e Francisco Cervino González, deputados e deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión.

O Grupo Parlamentario Socialista xa denunciou no seu día en máis dunha
ocasión a redución de aproximadamente un 30% das partidas dedicadas á
Formación do Profesorado.

Esta cuestión foi obviada e negada con ardor pola Consellería de Educación
nos debates celebrados en Comisión e en Pleno respecto dos Orzamentos
da Xunta de Galicia do ano 2010.

Sen embargo, a realidade pon a todos no seu sitio. Basta con confrontar os
dous Plans de Formación elaborados polo actual Gobernó. O Plan Anual de
Formación do Profesorado para o curso 2009-2010 e o Plan Anual de
Formación do Profesorado para o curso 2010-2011.

A simple lectura destes dous documentos permítenos contrastar a realidade
das actividades desenvolvidas polos actuáis Centros de Formación e
Recursos (CEFORES) e que podemos resumir na seguinte táboa:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

CEFORES

ACORUÑA

FERROL

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

SANTIAGO

VIGO

TOTAL

Actividades Plan Anual de
Formación do Profesorado para
o curso 2009-10

57

42

40

45

43

36

41

304

Actividades Plan Anual de
Formación do Profesorado para o
curso 2010-11

22

24

34

26

27

20

24

177
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Nesta táboa podemos observar como as actividades de formación
organizadas polos distintos CEFORES de Galicia pasou de 304 a 177.
Unha redución dun 42% que entendemos non ter explicación se de verdade
pretendemos que o sistema educativo galego camine cara a excelencia.

Partido dos

de Galicia Unha redución que non se limita só aos cursos presenciáis senón que afecta
tamén a outro tipo de modalidades de formación, como por exemplo a
oferta de formación a distancia.

Tal redución, nunha área tan sensible para o sistema educativo como é a
formación do profesorado, en ningún momento foi explicado pola actual
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que semella tratar
inútilmente de enmascarar e silenciar o negativo das súas actuacións cara
ao sistema educativo público, que é quen sofre en grande medida as
consecuencias das mesmas.

Estas son as razóns polas que os deputados e as pregunta para o seu debate
en Comisión:

Que valoración fai o Conselleiro de Educación e Ordenación
Universitaria da drástica redución do número de actividades
formativas, nomeadamente das desenvolvidas polos CEFORES, que
presenta o Plan Anual de Formación do Profesorado 2010-2011
respecto do mesmo Plan 2009-2010?

Pazo do Parlamento, 15 de xuüo de 2010

Asdo.: Guillermo Meiión Couselo
Carmen Acuña do Campo
Concepción Burgo López
Francisco Cervino González

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

Guillermo Antonio Meijón Couselo na data 15/07/2010 12:36:33

María Carmen Acuña Docampo na data 15/07/2010 12:36:38

María Concepción Burgo López na data 15/07/2010 12:36:44
Partido dos
Socialistasde Galicia Francisco Cervino González na data 15/07/2010 12:36:49
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Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no

partido dos artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
Socialistas ° ° , ' K

de Galicia segumte pregunta para a sua resposta oral en Comisión.

A Consellería do Medio Rural contrata habitualmente o aluguer
dos medios aéreos que prestan servizos de prevención e extinción de
incendios durante a campaña de prevención e defensa contra incendios
forestáis.

Os prognósticos meteorolóxicos prevén temperaturas elevadas
polo que a climatoloxía será adversa en canto eleva o risco de lumes, e
xunto coa situación do monte galego con gran cantidade de biomasa
forestal e a falta de actuacións preventivas que non se levaron a cabo
antes do comezo da campaña de alto risco, compre extremar as
precaucións, e controlar escrupulosamente a supervisión das
condicións técnicas e mecánicas dos medios aéreos que prestan
servizos en materia de extinción de incendios, a fin de garantir a
seguridade durante a súa actuación en caso de lume.

Por iso a deputada que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta oral en Comisión:

1.a) Cal é a empresa coa que a Consellería do Medio Rural
contratou o aluguer dos medios aéreos que prestan servizos de
extinción de incendios forestáis?

2.a) Cal é o custe do aluguer dos medios aéreos que prestan o
servizo de extinción de incendios?

3.a) Que medios aéreos se atopan despregados no monte durante
a campaña de alto risco de lumes?

4.a) Que medios aéreos aporta a Consellería de Medio Rural?

5.a) Que condicións administrativas, técnicas e mecánicas
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esixen as cláusulas do contrato de aluguer dos medios aéreos que
prestan o servizo de extinción de incendios durante a campaña de alto
risco?

6.a) Quen se encarga de levar a cabo as comprobacións e
partido dos revisións técnicas e mecánicas , así como das horas de voo dos
Socialistas ' 1 1 1 1 -i 1 i- <•

de Galicia aparatos e os periodos de descanso dos pilotos dos medios aéreos que
prestan servizos de extinción durante a campaña de prevención e
defensa contra incendios forestáis?

7.a) Quen se encarga da supervisión e o control do cumprimento
das cláusulas que establece o contrato de aluguer dos medios aéreos
que interveñen na extinción de incendios, respecto das condicións
técnicas e mecánicas dos medios aéreos así como das horas de voo e
períodos de descanso dos pilotos?

8.a) Interven a Consellería do Medio Rural na supervisión e o
control do cumprimento das cláusulas do contrato de aluguer dos
medios aéreos que part icipan na extinción de incendios forestáis?

9.a) Ten constancia, en todo caso, a Consellería do Medio Rural
de que se cumpren escrupulosamente as cláusulas recollidas no
contrato de aluguer dos medios aéreos que prestan servizos de
extinción de incendios durante a campaña de alto risco?

Pazo do Parlamento, 13 de xullo de 2010

Asdo : Sonia Verdes Gil
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 15/07/2010 12:37:22

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

80050



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 15/07/2010 12:40
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 4 1 5 5 7

Data envió: 15/07/2010 12:40:14.626

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, 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 pregunta para a súa resposta oral en

Partido dos Comisión.
Socialistas
de Galicia

O día 12 de xullo a Consellería do Medio Rural presentaba a marca de
calidade para o leite, "galega 100%", cuxa titularidade ostentará o Laboratorio
Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL), que se encargará da xestión
da marca.

Deste xeito aquelas industrias que compren leite de explotacións incluidas
no Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada, e que cumpran os
requisitos que se establecen no Decreto 57/2010 do 8 de abril polo que se crea o
Rexistro, poderán solicitar a utilización da marca galega 100% para o leite.

Por iso a deputada que asina formula as seguintes preguntas para a súa
resposta oral en Comisión:

1.a) Ten previsto o Gobernó galego paralelamente á posta en marcha da
marca de calidade "galega 100%" para o leite, a aprobación do decreto polo que
se pretenden regular as mencións relativas á orixe ou procedencia galega na
etiquetaxe dos produtos alimentarios, entre eles o leite e outros produtos da pesca
e da acuicultura, tal como tina previsto, ou polo da contra rexeita esa posibilidade?

2.a) De ser o caso, ¿que motivos levaron á Consellería do Medio Rural a
rexeitar a posibilidade de regular as mencións relativas á orixe galega dos
produtos alimentarios?

3.a) Que contactos mantivo e que xestións levou a cabo a Consellería do
Medio Rural diante do Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural e Marino, e
diante da Comisión Europea a fin de garantir a legalidade da utilización da marca
de calidade para o leite "galega 100%'"?

4.a) Cal é o orzamento e a partida orzamentaria destinada á promoción da
marca de calidade para o leite para o ano 2010?

5.a) Cal será o orzamento que ten previsto investir a Consellería do Medio
Rural para a promoción da marca durante o período 2010/13?

6.a) A promoción da marca será financiada con fondos propios da
Consellería ou ten previsto a Consellería do Medio rural a cofinanciamento con
fondos europeos?
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7.a) A certificación da marca de calidade para o leite "galega 100%" , así
coma o control do cumprimento da trazabilidade do leite envasado ó amparo da
marca correrá a cargo das propias industrias que decidan a súa utilización?

8.a) Que axudas ten previsto a Consellería do Medio Rural priorizar para
aquelas industrias que soliciten a utilización da marca "galega 100%" para o
leite?

9.a) Ten previsto a Consellería do Medio rural deseñar e implementar
axudas públicas dirixidas a aquelas industrias que soliciten a utilización da marca
de calidade para o leite a fin de promover a súa utilización, e de ser o caso qué
tipo de axudas?

10.a) Ten previsto a Consellería do Medio rural deseñar liñas de axudas
específicas a fin de incentivar con axudas públicas a aqueles produtores que
cumpran os requisitos de calidade que esixe o Decreto 57/2010 polo que se crea o
Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada, e de ser o caso
¿cales ?

11 .a) ¿Que valoración fai a Consellería do Medio rural respecto da posta en
marcha da marca de calidade para o leite "galega 100%" e a súa contribución á
mellora da conformación de prezos, á mellora das rendas dos produtores e a
estabilidade e vertebración do sector lácteo galego?

Pazo do Parlamento, 13 de xullo de 2010

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asdo: Sonia Verdes Gil
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 15/07/2010 12:37:53
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Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, 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

partido dos seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 7a.
de Galicia

O conflito que supuxo durante o ano 2009 o ERE que afectou a
planta de Pascual en Outeiro de Rei, resolveuse co apoio do Gobernó
galego mediante a xestión da planta por parte dunha pequeña empresa
que xurdía do proxecto de 5 pequeñas cooperativas, a costa de perder
85 postos de traballo e rexeitar o apoio ao proxecto integrador que
defendían o conxunto de cooperativas galegas lideradas por Feiraco.

Varios meses despois que Alimentos lácteos asumise o aluguer
da planta de Outeiro de Rei, traía sinatura dun contrato co Grupo
Pascual con opción de compra, a política que está a levar a cabo a
nova empresa contribúe á desestabilización do mercado e do prezo do
leite, sendo a Alimentos lácteos a industria que está a pagar o prezo
máis baixo os gandeiros e as gandeiras pola súa produción e
colocando na distribución leite envasado ao prezo máis baixo do
mercado.

Coincidindo con esta política de competencia desleal por parte
de Alimentos lácteos o Gobernó galego na súa reunión do Consello da
Xunta do pasado 24 de xuño acordou conceder, eximindo da achega
de garantías reais, un aval por valor de 1,6 millóns de euros para
apoiar operacións de préstamo bancario por un total de 2 millóns de
euros á empresa Alimentos lácteos S.A.

Por iso a deputada que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta oral en Comisión:

1.a) É habitual por parte do Igape conceder a empresas avais
sen necesidade de achegar garantías?

2.a) Cales foron os motivos que levaron ó Gobernó galego a
acordar a concesión do aval sen necesidade de garantías a empresa
Alimentos lácteos?
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3.a) Aportou a empresa Alimentos lácteos algún informe
respecto da súa solvencia?

4.a) Ten constancia o Gobernó galego da situación financeira e
partido dos dos posibles problemas de solvencia da empresa Alimentos lácteos?
Socialistas
de Galicia

5.a) Esixiu o Gobernó galego condicionado á concesión do aval
a Alimentos lácteos o cumprimento de compromisos respecto do
mantemento da actividade da planta, mantemento dos postos de
traballo, garantía de recollida de leite aos produtores así como da
sinatura de contratos homologados para o prezo de leite eos
produtores?

6.a) A que outras axudas públicas opta Alimentos lácteos e que
compromisos lie está a esixir a Consellería do Medio Rural respecto
do mantemento dos postos de traballo, garantía de recollida de leite
aos produtores así como de sinatura de contratos homologados para o
prezo de leite eos produtores?

7.a) De ser o caso, que Alimentos lácteos non manteña a
actividade da planta ou diante de problemas económicos por parte da
empresa ¿qué riscos terá que asumir a Administración galega e como
procederá para acadar a devolución do aval por parte da empresa?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo: Sonia Verdes Gil
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 15/07/2010 12:38:26
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Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, 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

partido dos seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 7a.
de Galicia

O conflito que supuxo durante o ano 2009 o ERE que afectou a
planta de Pascual en Outeiro de Rei, resolveuse co apoio do Gobernó
galego mediante a xestión da planta por parte dunha pequeña empresa
que xurdía do proxecto de 5 pequeñas cooperativas, a costa de perder
85 postos de traballo e rexeitar o apoio ao proxecto integrador que
defendían o conxunto de cooperativas galegas lideradas por Feiraco.

Varios meses despois que Alimentos lácteos asumise o aluguer
da planta de Outeiro de Rei, traía sinatura dun contrato co Grupo
Pascual con opción de compra, a política que está a levar a cabo a
nova empresa contribúe á desestabilización do mercado e do prezo do
leite, sendo a Alimentos lácteos a industria que está a pagar o prezo
máis baixo os gandeiros e as gandeiras pola súa produción e
colocando na distribución leite envasado ao prezo máis baixo do
mercado.

Coincidindo con esta política de competencia desleal por parte
de Alimentos lácteos o Gobernó galego na súa reunión do Consello da
Xunta do pasado 24 de xuño acordou conceder, eximindo da achega
de garantías reais, un aval por valor de 1,6 millóns de euros para
apoiar operacións de préstamo bancario por un total de 2 millóns de
euros á empresa Alimentos lácteos S.A.

Por iso a deputada que asina formula as seguintes preguntas
para a súa resposta oral en Comisión:

1.a) Que motivos levaron ao Gobernó galego á concesión do
aval sen necesidade de achegar garantías reais á empresa Alimentos
lácteos?

2.a) Que compromisos condicionados á concesión do aval debe
cumprir Alimentos lácteos respecto do mantemento da actividade da
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planta, mantemento dos postos de traballo, garantía de recollida de
leite aos produtores así como de sinatura de contratos homologados
para o prezo de leite eos produtores?

3.a) Cantos contratos homologados para o prezo do leite asinou
partido dos a empresa Alimentos lácteos eos produtores, e con que condicións
Socialistas .

de Galicia respecto do prezo e do periodo de v i x e n c i a do contrato?

4.a) A que outras axudas opta Alimentos lácteos e que
compromisos condicionados ás axudas debe cumprir e lie está a esixir
a Consellería do Medio Rural?

5.a) Ten constancia a Consellería do Medio Rural do prezo ao
que está a pagar Alimentos lácteos a produción dos gandeiros e as
gandeiras?

6.a) Ten constancia a Consellería do Medio Rural de problemas
de impagos e atrasos nos pagos aos gandeiro se gandeiras e
proveedores por parte de Alimentos lácteos?

7.a) Que valoración fai o Gobernó galego respecto da política
empresarial e comercial que está a levar a cabo Alimentos lácteos e a
súa repercusión no mercado do leite e do conxunto de sector lácteo?

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2010

Asdo: Sonia Verdes Gil
Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 15/07/2010 12:38:51
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Á Mesa do Parlamento

Carmen Acuña do Campo, Carmen Cajide Hervés, Silvia Fraga
ganf0S^ Beatriz Sestayo Doce e Modesto Pose Mesura, deputadas e

partido dos deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
de Galicia5 Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,

presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en
Comisión.

O Boletín Oficial do Estado con data 4 de marzo de 2010 recolle unha
nova Lei, a Lei 2/2010, de 3 de marzo de Saúde Sexual e Reprodutiva e da
Interrupción Voluntaria do Embarazo, que vén de dar un paso máis na
consolidación dos dereitos dos e das cidadáns.

Se trata dunha Lei cun claro obxectivo preventivo buscando a redución no
número de embarazos non desexados. Pero, ademáis, esta Lei e no caso de,
por fallar outras medidas, producirse ese tipo de embarazos busca tamén
informar e acompañar ás mulleres nesa difícil decisión.

É dicir, que estamos ante unha Lei que garante o apoio a muller na súa
capacidade reprodutiva, respectando á muller por encima de todo e sexa cal
sexa a súa decisión e axudándoa nesas circunstancias tan especiáis e
comprometidas.

Todos e todas sabemos que os abortos están ai e, polo tanto, os gobernos
deben ser consecuentes ca realidade.

Temos que rematar co cinismo e ca ocultación que existe entorno aos
problemas das mulleres.

Ata agora e ante a máis seria dificultade que pode aparecer na vida dunha
muller os Gobernos do Partido Popular miraban para outro lado tal e como
ocorría ca violencia de xénero.

O aborto consentíase, pero pagando. Así todo o mundo coñece que, por
exemplo, durante o mandato de Aznar abortaron en España máis de
500.000 mulleres e que o número, desgraciadamente, vai crecendo ano a
ano de tal xeito que no 2008 abortaron unhas 115.812 mulleres.
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O Gobernó socialista do Estado consciente de que non se pode seguir
mirando para outro lado ante esta evidencia remitiu ás Cortes un
anteproxecto de lei, que por certo, foi apoiado por case todos os demais

partido dos Grupos do Congreso para tratar de por remedio a esa realidade, que non é
deGaifc¡aS o u t r a que cada día se produce un elevado número de embarazos non

desexados.

Debemos vivir de realidades e non agochar os problemas. Dende o Grupo
Socialista temos grandes esperanzas de que esa Lei, ó igual que noutros
países nos que xa se ven aplicando dende fai anos, sexa un instrumento
eficaz na redución do número de abortos.

Pero tamén estamos francamente preocupados cando o Ministerio de
Igualdade, impulsor da Lei, se ve na obriga de facer un chamamento á
responsabilidade das autonomías que mostran a súa resistencia a aplicar a
nova Lei; iso si que rompe España.

E concretamente en Galicia, onte podíamos ler nun medio de comunicación
que Galicia será a primeira Comunidade española que incumprirá un dos
apartados da Lei do aborto. A Xunta de Galicia non introducirá
información propia relacionada coas axudas ás mulleres que queiran
interromper o seu embarazo no que, por Decreto do Gobernó estatal, as
Autonomías deben entregar ás xestantes a partir de hoxe. Aínda que á
Consellería de Sanidade sostén que cumprirá "escrupulosamente" a Lei
española, fontes do mesmo departamento de Pilar Farjas confirmaron a este
diario que Sanidade será un "mero transmisor da información que meta
Madrid" no paquete.

Por todo iso, as deputadas e o deputado asmantes formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:

1. Cantos profesionais se teñen declarado obxectores de conciencia,
ante a nova Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva, no conxunto dos
hospitais públicos da sanidade galega? Que porcentaxe supon sobre
o total?
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2. Ten a Consellería confeccionados os diferentes equipos de
profesionais necesarios para atender as solicitudes de interrupcións
voluntarias do embarazo que poidan xurdir no conxunto do territorio

partido dos ga lego?

de Galicia5 ^' ^ ^ei entrou en vigor o día cinco de xullo e a día de hoxe, unha
muller que o necesite por ter optado pola interrupción do seu
embarazo, podería ser atendida xa na rede pública con toda
normalidade?

4. Podería ser derivada aos centros privados, pero financiando o Sergas
a intervención por non poder ofrecer aínda este servizo en algún dos
hospitais públicos?

5. Poderían seguir funcionando os centros privados como ata o de agora
por si algunha muller prefire esa opción?

6. Está asegurada a posibilidade da interrupción do embarazo
voluntaria tamén para as mulleres que reciban atención médica nos
hospitais comarcáis galegos? En todos por igual e desde a entrada en
vigor da nova Lei? En caso de non ser así, quen sería o responsable
dése incumprimento e cal a posible sanción polo mesmo?

Pazo do Parlamento, 15 de xullo de 2010

Asdo.: Carmen Acuña do Campo
Carmen Cajide Hervés
Silvia Fraga Santos
Beatriz Sestayo Doce
Modesto Pose Mesura

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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María Carmen Acuña Docampo na data 15 /07 /2010 11:57:14

Maria del Carmen Cajide Herves na data 15 /07 /2010 11:57:17

Silvia Belén Fraga Santos na data 15 /07 /2010 11:57:24

Partido dos Beatriz Sestayo Doce na data 15 /07 /2010 11:57:32
Socialistas

de Galicia M o d e s t o P o s e Mesura na data 15 /07 /2010 11:57:37
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Á Mesa do Parlamento

Carmen Acuña do Campo, Carmen Cajide Hervés, Silvia Fraga
ganf0S^ Beatriz Sestayo Doce e Modesto Pose Mesura, deputadas e

partido dos deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
de Galicia5 Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,

presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en
Comisión.

O Boletín Oficial do Estado con data 4 de marzo de 2010 recolle unha
nova Lei, a Lei 2/2010, de 3 de marzo de Saúde Sexual e Reprodutiva e da
Interrupción Voluntaria do Embarazo, que vén de dar un paso máis na
consolidación dos dereitos dos e das cidadáns.

Se trata dunha Lei cun claro obxectivo preventivo buscando a redución no
número de embarazos non desexados. Pero, ademáis, esta Lei e no caso de,
por fallar outras medidas, producirse ese tipo de embarazos busca tamén
informar e acompañar ás mulleres nesa difícil decisión.

É dicir, que estamos ante unha Lei que garante o apoio a muller na súa
capacidade reprodutiva, respectando á muller por encima de todo e sexa cal
sexa a súa decisión e axudándoa nesas circunstancias tan especiáis e
comprometidas.

Todos e todas sabemos que os abortos están ai e, polo tanto, os gobernos
deben ser consecuentes ca realidade.

Temos que rematar co cinismo e ca ocultación que existe entorno aos
problemas das mulleres.

Ata agora e ante a máis seria dificultade que pode aparecer na vida dunha
muller os Gobernos do Partido Popular miraban para outro lado tal e como
ocorría ca violencia de xénero.

O aborto consentíase, pero pagando. Así todo o mundo coñece que, por
exemplo, durante o mandato de Aznar abortaron en España máis de
500.000 mulleres e que o número, desgraciadamente, vai crecendo ano a
ano de tal xeito que no 2008 abortaron unhas 115.812 mulleres.
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O Gobernó socialista do Estado consciente de que non se pode seguir
mirando para outro lado ante esta evidencia remitiu ás Cortes un
anteproxecto de lei, que por certo, foi apoiado por case todos os demais

partido dos Grupos do Congreso para tratar de por remedio a esa realidade, que non é
deGaifc¡aS o u t r a que cada día se produce un elevado número de embarazos non

desexados.

Debemos vivir de realidades e non agochar os problemas. Dende o Grupo
Socialista temos grandes esperanzas de que esa Lei, ó igual que noutros
países nos que xa se ven aplicando dende fai anos, sexa un instrumento
eficaz na redución do número de abortos.

Pero tamén estamos francamente preocupados cando o Ministerio de
Igualdade, impulsor da Lei, se ve na obriga de facer un chamamento á
responsabilidade das autonomías que mostran a súa resistencia a aplicar a
nova Lei; iso si que rompe España.

E concretamente en Galicia, onte podíamos ler nun medio de comunicación
que Galicia será a primeira Comunidade española que incumprirá un dos
apartados da Lei do aborto. A Xunta de Galicia non introducirá
información propia relacionada coas axudas ás mulleres que queiran
interromper o seu embarazo no que, por Decreto do Gobernó estatal, as
Autonomías deben entregar ás xestantes a partir de hoxe. Aínda que á
Consellería de Sanidade sostén que cumprirá "escrupulosamente" a Lei
española, fontes do mesmo departamento de Pilar Farjas confirmaron a este
diario que Sanidade será un "mero transmisor da información que meta
Madrid" no paquete.

Por todo iso, as deputadas e o deputado asmantes formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:

1. Como pretende a Consellería de Sanidade informar as xestantes
galegas en relación o que marca a nova Lei de saúde sexual e
reprodutiva?

2. Que departamento dentro da Consellería se vai a encargar de
elabórala? Se vai contar ca opinión e colaboración dos diferentes
servizos de xinecoloxía e obstetricia da rede Sergas? En que medida?
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3. En que vai consistir exactamente esa información?
4. Cando comezara a facilitarse? Que profesionais serán os

responsables de transmitir e entregar a mesma as mulleres xestantes
nos diferentes centros sanitarios?

Partido dos

de GaifcTa3 P a z 0 d o Parlamento, 15 de xullo de 2010

Asdo.: Carmen Acuña do Campo
Carmen Cajide Hervés
Silvia Fraga Santos
Beatriz Sestayo Doce
Modesto Pose Mesura

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

María Carmen Acuña Docampo na data 15/07/2010 12:01:33

Maria del Carmen Cajide Herves na data 15/07/2010 12:01:36

Silvia Belén Fraga Santos na data 15/07/2010 12:01:40

Beatriz Sestayo Doce na data 15/07/2010 12:01:47

Modesto Pose Mesura na data 15/07/2010 12:01:52
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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

Bieito Lobeira Domínguez, deputado do Grupo Parlamentar Bloque

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

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, relativa ao expediente

sancionador aberto pola Comisión Nacional de Competencia ao sector mexilloeiro

galego.

A Comisión Nacional de Competencia (CNC) ven de rexeitar as alegacións

presentadas polas organizacións bateeiras ao expediente sancionador aberto por unha

presunta estratexia de coordinación única e continuada de fixación de prezos no

sector mexilloeiro galego no período 1997-2008.

Á marxe das actuacións emprendidas polas propias organizacións do sector

produtivo, cumpre coñecer as accións que desde a administración galega se levarán

adiante para evitar as posíbeis sancións que eventualmente se poidan aplicar.

De feito, o artigo 33.2 do Regulamento de Defensa da Competencia, Real

Decreto 261/2008, de 22 de febreiro, marco legal que regula este procedemento,

estabelece literalmente:

"Cando os feitos que poidan ser constitutivos de infracción, afectando a un

ámbito supraautonómico ou ao conxunto do mercado nacional, inciden de xeito

significativo no territorio dunha Comunidade Autónoma, a Dirección de

Investigación notificará ao órgano autonómico respectivo unha copia do prego de

concreción de feitos e, no seu caso, da denuncia e dos documentos e probas
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practicadas que consten no expediente, para que remita nun prazo de vinte días

informe preceptivo, non vinculante. Esta solicitude de informe preceptivo será

notificada aos interesados, aos efectos do artigo 37.1 da Lei 15/2007, de 3 de xullo "

Descoñece o BNG as actuacións realizadas pola Xunta de Galiza en relación

con este proceso sancionador. Contodo, sería relevante, cunha estratexia de defensa

do sector mexilloeiro galego, a constatación formal do papel histórico do Gobernó

galego, mesmo decisivo, á hora de fixar acordos entre bateeiros para a estabilidade

dos prezos. A Consellaría do Mar non pode abandonar a este sector nun momento tan

crítico como o que se está a vivir.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta oral na Comisión de Pesca e Marisqueo:

1.a) Que actuacións concretas desenvolveu, está a desenvolver e ten previsto

desenvolver a Consellaría do Mar diante do expediente sancionador aberto pola

Comisión Nacional de Competencia ao sector mexilloeiro galego?

2.a) Enviou a administración autonómica o informe preceptivo sobre este

asunto, segundo o contemplado no artigo 33.2 do Regulamento de Defensa da

Competencia?

3.a) En caso positivo, que indica?

4.a) Que medidas se adoptarán por este motivo?
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Santiago de Compostela, 15 de xullo de 2010.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

Deputado do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 15/07/2010 13:22:21
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