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- 08/4PRE-3909(46451)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a imposibilidade de presentar diante do Ministerio de Traballo

e Inmigración solicitudes de prestación do seguro escolar en galego

e a posibilidade de facelo en español e catalán 101031

- 08/4PRE-3910(46452)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Sane-

amento en Carballal Rega (pq de Carballo)”, no concello de Alfoz,

incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de

2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño

e a Consellería do Medio Rural 101033

- 08/4PRE-3911(46453)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Abas-

tecemento de auga aos núcleos da parroquia de Alvidrón”, no con-

cello de Antas de Ulla, incluída no convenio de colaboración asinado

o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101035

- 08/4PRE-3912(46454)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Entu-

bado canle de regadío en Chorente (Ribas Pequenas) e instalación
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fosa séptica en Ver”, no concello de Bóveda, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio

de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural 101037

- 08/4PRE-3913(46455)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Rede

de saneamento camiño do Foxo”, no concello de Burela, incluída no

convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre

o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Conse-

llería do Medio Rural 101039

- 08/4PRE-3914(46456)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora de camiños nas parroquias de Azúmara, Balmonte, Bazar e

outros, e recollida de augas pluviais en Sumedo (Ludrio)”, no con-

cello de Castro de Rei, incluída no convenio de colaboración asi-

nado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

101041

- 08/4PRE-3915(46457)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Camiño de Quinzán da Vila a Argozón e pontón sobre rego do

Muíño”, no concello de Chantada, incluída no convenio de colabora-

ción asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

101043

- 08/4PRE-3916(46458)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Abastecemento de auga nas parroquias de Pino, Vilapene e

Santa Cristina “, no concello de Cospeito, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio

de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural 101045

- 08/4PRE-3917(46459)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Sane-

amento do barrio de Bargado-pista ao porto, parroquia de Fazouro”,

no concello de Foz, incluída no convenio de colaboración asinado o

10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101047

- 08/4PRE-3918(46460)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Arranxo das infraestruturas municipais”, no concello de Friol, inclu-

ída no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural 101049

- 08/4PRE-3919(46461)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Sane-

amento en Sanguiñedo (Lagostelle) e Digañe (Santa Locaia)”, no

concello de Guitiriz, incluída no convenio de colaboración asinado o

10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101051

- 08/4PRE-3920(46462)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Cone-

xión ao alcantarillado do mercado gandeiro e mellora da rede viaria

rural en Lourenzá”, no concello de Lourenzá, incluída no convenio

de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministe-

rio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural 101053

- 08/4PRE-3921(46463)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación de mellora dos fir-

mes de diversos camiños no concello de Lugo, incluída no convenio

de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministe-

rio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural 101055

- 08/4PRE-3922(46464)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis
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Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Cap-

tación e bombeo de auga con enerxía solar fotovoltaica en Nadal-

Eiré e mellora da capa de rodaxe de camiños en varias parroquias

de Pantón”, no concello de Pantón, incluída no convenio de colabo-

ración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio

Rural 101057

- 08/4PRE-3923(46465)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da rede viaria rural e acondicionamento da escola de Fon-

miñá”, no concello da Pastoriza, incluída no convenio de colabora-

ción asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

101059

- 08/4PRE-3924(46466)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora de servizos no campo da feira e o seu contorno”, no con-

cello de Rábade, incluída no convenio de colaboración asinado o 10

de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101061

- 08/4PRE-3925(46467)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora dos camiños de Outeiro e outros e bases de ancoraxe dos

contedores”, no concello de Ribadeo, incluída no convenio de cola-

boración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio

Rural 101063

- 08/4PRE-3926(46468)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Sane-

amento en Espasande de Abaixo (2.ª Fase)”, no concello de Rio-

torto, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setem-

bro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural 101065

- 08/4PRE-3927(46469)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da infraestrutura de saneamento en Montes e Castro”, no

concello do Saviñao, incluída no convenio de colaboración asinado

o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101067

- 08/4PRE-3928(46470)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Sane-

amento en Proendos, saneamento e traída de augas en Arroxo”, no

concello de Sober, incluída no convenio de colaboración asinado o

10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101069

- 08/4PRE-3929(46471)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Insta-

lación eléctrica de baixa tensión á área recreativa de Codesido e ins-

talación eléctrica de baixa tensión á depuradora de Carrizo (Santa-

baia)”, no concello de Vilalba, incluída no convenio de colaboración

asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

101071

- 08/4PRE-3930(46472)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Saneamento e pozo de bombeo (1.ª fase) na parroquia de San

Pedro de Viveiro”, no concello de Viveiro, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio

de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural 101073

- 08/4PRE-3931(46473)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Afir-

mado e construción de muros no camiño de Paciño-Carballás e afir-

mado do camiño do Tallo “, no concello da Arnoia, incluída no con-

venio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Conselle-

ría do Medio Rural 101075
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- 08/4PRE-3932(46474)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Sane-

amento en Quintela e abastecemento en Garabelos e Porto Quin-

tela”, no concello de Bande, incluída no convenio de colaboración

asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

101077

- 08/4PRE-3933(46475)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora do firme no núcleo de Beade”, no concello de Beade, inclu-

ída no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural 101079

- 08/4PRE-3934(46476)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación de afirmado de

diversos camiños no concello de Boborás, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio

de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural 101081

- 08/4PRE-3935(46477)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Acon-

dicionamento do acceso de Casaio a Riodolas”, no concello de Car-

balleda de Valdeorras, incluída no convenio de colaboración asinado

o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101083

- 08/4PRE-3936(46478)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Mellora

da rede de abastecemento e saneamento en Villa Celeiros”, no con-

cello de Chandrexa de Queixa, incluída no convenio de colaboración

asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

101085

- 08/4PRE-3937(46479)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Pavi-

mentación de camiños en Galez e mellora da poza de Filgueiras”, no

concello de Entrimo, incluída no convenio de colaboración asinado o

10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101087

- 08/4PRE-3938(46480)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora do firme en Alemparte, apertura de camiño e muro en

Irixo de Arriba e mellora de firmes e construción de muros en Car-

balleda”, no concello do Irixo, incluída no convenio de colabora-

ción asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio

Rural 101089

- 08/4PRE-3939(46481)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Cap-

tación de auga en Vilariño e acondicionamento da poza en Cabalei-

ros, acondicionamento de camiño en Gaiás e abastecemento de

auga en Pontepedriña”, no concello de Lobeira, incluída no convenio

de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministe-

rio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural 101091

- 08/4PRE-3940(46482)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Acon-

dicionamento de camiño Visa de Baixo, construción de levada

fábrica e depósito de auga en Ganceiros e Requeixo”, no concello

de Lobios, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101093

- 08/4PRE-3941(46483)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Afir-

mado de camiño en Seoane e regadío en Manzaneda”, no concello

de Manzaneda, incluída no convenio de colaboración asinado o 10
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de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101095

- 08/4PRE-3942(46484)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Afir-

mado dos camiños de Valmourisco-Cima de Vila, Pena Vaqueira-

Melón e remate do camiño Tourón-Cabanas”, no concello de Melón,

incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de

2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño

e a Consellería do Medio Rural 101097

- 08/4PRE-3943(46485)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Levada

no Pereiro e afirmado do camiño do Cabaceiro”, no concello da Mez-

quita, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setem-

bro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural 101099

- 08/4PRE-3944(46486)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Acon-

dicionamento acceso a núcleos e levada en Piñoi”, no concello de

Muíños, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101101

- 08/4PRE-3945(46487)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Acon-

dicionamento dos camiños Vilar das Tres a Vilar Paradela, rúa da

Borraxeira e outros”, no concello de Ourense, incluída no convenio

de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministe-

rio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural 101103

- 08/4PRE-3946(46488)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Abas-

tecemento en Outeiro de Loeda”, no concello de Piñor, incluída no

convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre

o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Conse-

llería do Medio Rural 101105

- 08/4PRE-3947(46419)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Ampliación do saneamento en Pedras e camiño Funil de Buceleiras

e outros”, no concello de Ames, incluída no convenio de colabora-

ción asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

101107

- 08/4PRE-3948(46420)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Acon-

dicionamento camiños no contorno costeiro de Cervás”, no concello

de Ares, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101109

- 08/4PRE-3949(46421)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora das infraestruturas rurais”, no concello de Arteixo, incluída

no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural 101111

- 08/4PRE-3950(46422)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución de diversas actuacións de pavi-

mentación de vias municipais e de acondicionamento da rede de

saneamento,  no concello de Coirós, incluídas no convenio de cola-

boración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio

Rural 101113

- 08/4PRE-3951(46423)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora de camiños e rede de saneamento no camiño de Fontevilar
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e no contorno do Vilar”, no concello de Corcubión, incluída no con-

venio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Conselle-

ría do Medio Rural 101115

- 08/4PRE-3952(46424)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Insta-

lación da rede de saneamento en Orro”, no concello de Culleredo,

incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de

2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño

e a Consellería do Medio Rural 101117

- 08/4PRE-3953(46425)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Pavi-

mentación interior en Bexo”, no concello de Dodro, incluída no con-

venio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Conselle-

ría do Medio Rural 101119

- 08/4PRE-3954(46426)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Sane-

amento no núcleo rural de Sardiñeiro de Arriba”, no concello de Fis-

terra, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setem-

bro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural 101121

- 08/4PRE-3955(46427)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Camiños de estrada de Ordes a Ponte Carreira- A Igrexa de

Aiazo, pista agrícola (Mesos), estrada de Ordes a Lanzá-Maquía,

Abella e outros”, no concello de Frades, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio

de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural 101123

- 08/4PRE-3956(46428)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Pista

de Taraio (Cerqueda), pista de Pernes a Buño (Malpica) e outros”,

no concello de Malpica de Bergantiños, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio

de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural 101125

- 08/4PRE-3957(46429)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Pavi-

mentación nas vias rurais de Catasol, Campos, Paraños, Rata e Zas

de Rei”, no concello de Melide, incluída no convenio de colaboración

asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

101127

- 08/4PRE-3958(46430)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Ampliación da rede municipal de saneamento de augas residuais”,

no concello de Mugardos, incluída no convenio de colaboración asi-

nado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

101129

- 08/4PRE-3959(46431)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora e reforma de área recreativa de Ventín-Abelleira”, no con-

cello de Muros, incluída no convenio de colaboración asinado o 10

de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101131

- 08/4PRE-3960(46432)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Aglo-

merado camiños da Buhída, acceso á gardería O Principiño, Vilado-

nelle e outros”, no concello de Neda, incluída no convenio de cola-

boración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio

Rural 101133

- 08/4PRE-3961(46433)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Sane-

amento e depuración nos núcleos de Marcelle”, no concello de

Negreira, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101135

- 08/4PRE-3962(46434)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Pavi-

mentación da praza e do vial de acceso á igrexa de Argalo”, no con-

cello de Noia, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101137

- 08/4PRE-3963(46435)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora de tubaría distribución auga nas rúas M. Murguía e A.

Cachafeiro (Nós)”, no concello de Oleiros, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio

de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural 101139

- 08/4PRE-3964(46436)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora pavimentación parroquias Quintas, Vigo , Adragonte, Volu-

zas e Souto”, no concello de Paderne, incluída no convenio de cola-

boración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio

Rural 101141

- 08/4PRE-3965(46437) (46763)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora camiños na Escravitude, Cruces e outros”, no concello de

Padrón, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101143

(Con corrección de erros no doc. núm. 46763) 101145

- 08/4PRE-3966(46438)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Camiño Vilaseco a Pontecas (Lardeiros) e outros”, no concello do

Pino, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setem-

bro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural 101146

- 08/4PRE-3967(46439)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Abas-

tecemento, saneamento e pavimentación Vilariño de Arriba e pavi-

mentación Portocarro-A Ponte Barbanza”, no concello da Pobra do

Caramiñal, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101148

- 08/4PRE-3968(46440)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Camiño Mediña-Nogueirosa e outros”, no concello de Pontedeume,

incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de

2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño

e a Consellería do Medio Rural 101150

- 08/4PRE-3969(46441)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Aglo-

merado pista de Alimpadoiros a Somozas (6.ª fase)”, no concello

das Pontes de García Rodríguez, incluída no convenio de colabo-

ración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio

Rural 101152

- 08/4PRE-3970(46442)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora das infraestrururas rurais”, no concello de Porto do Son,

incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de

2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño

e a Consellería do Medio Rural 101154
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- 08/4PRE-3971(46443)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Pavi-

mentación e mellora do camiño O Vilar-O Araño e outros”, no con-

cello de Rianxo, incluída no convenio de colaboración asinado o 10

de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101156

- 08/4PRE-3972(46444)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Alcan-

tarillado, pluviais e pavimentación na Igrexa-Olveira”, no concello de

Ribeira, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101158

- 08/4PRE-3973(46445)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Cana-

lización de pluviais, sobreancho e asfaltado na estrada de Coiro”, no

concello de Sada, incluída no convenio de colaboración asinado o

10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101160

- 08/4PRE-3974(46446)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Ampliación rede abastecemento no lugar de Piñeiro”, no concello

de Santiago de Compostela, incluída no convenio de colaboración

asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

101162

- 08/4PRE-3975(46447)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Rede

saneamento Crego-Cruz do Castro e ...”, no concello de Vilarmaior,

incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de

2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño

e a Consellería do Medio Rural 101164

- 08/4PRE-3976(46448)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Abas-

tecemento, aglomerado e saneamento na parroquia de Cereixo”, no

concello de Vimianzo, incluída no convenio de colaboración asinado

o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101166

- 08/4PRE-3985(46489)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Abas-

tecemento na Somoza”, no concello da Pobra de Trives, incluída no

convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre

o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Conse-

llería do Medio Rural 101168

- 08/4PRE-3986(46490)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Sane-

amento en Filgueira, Toxal, abastecemento en Lobios e acondicio-

namento da pista Ponte da Rúa”, no concello de Porqueira, incluída

no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural 101170

- 08/4PRE-3987(46491)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Cons-

trución de depósitos en Penelas e Eidobispo e acondicionamento do

camiño do Bidueiro”, no concello de Rairiz de Veiga, incluída no con-

venio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Conselle-

ría do Medio Rural 101172

- 08/4PRE-3988(46492)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Asfal-

tado do camiño San Paio-Silva e construción de depósito no núcleo

de Covelas”, no concello de Riós, incluída no convenio de colabo-

ración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio

Rural 101174
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- 08/4PRE-3989(46493)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Afir-

mado da praza do Agrosantiño e afirmado do camiño Ventela-

Oseira”, no concello de San Cristovo de Cea, incluída no convenio

de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministe-

rio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural 101176

- 08/4PRE-3990(46494)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “2.ª

fase do abastecemento e saneamento na Rasela e asfaltado do

camiño As Tapadas-Colexio ESO”, no concello de Verín, incluída no

convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre

o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Conse-

llería do Medio Rural 101178

- 08/4PRE-3991(46495)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Afir-

mado do camiño de Penouta a Ramilo, fase 1”, no concello de Viana

do Bolo, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101180

- 08/4PRE-3992(46496)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora de infraestrutura en varios núcleos”, no concello de Vilar de

Barrio, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setem-

bro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural 101182

- 08/4PRE-3993(46497)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Afir-

mado do camiño das Cabadas en Mormentelos e levada en Conso,

fase 1”, no concello de Vilariño de Conso, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio

de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural 101184

- 08/4PRE-3994(46498)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada “Depu-

ración das augas residuais en San Miguel”, no concello de Xun-

queira de Espadanedo, incluída no convenio de colaboración asi-

nado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

101186

- 08/4PRE-3995(46499)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da infraestrutura de ramais secundarios de saneamento en

Baíña”, no concello de Baiona, incluída no convenio de colaboración

asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

101188

- 08/4PRE-3996(46500)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da infraestrutura da rede principal de saneamento no lugar

do Gorgullón (Carracedo)”, no concello de Caldas de Reis, incluída

no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural 101190

- 08/4PRE-3997(46501)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da infraestrutura de saneamento en Barro e Docabo-Dome-

dio (Castro) 2.ª fase”, no concello de Cerdedo, incluída no convenio

de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministe-

rio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural 101192

- 08/4PRE-3998(46502)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da infraestrutura de saneamento nos Piñeiros e Pedregal
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(Covelo-Pontevedra)”, no concello de Covelo, incluída no convenio

de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministe-

rio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural 101194

- 08/4PRE-3999(46503)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da infraestrutura da rede de saneamento nas Quintas

(Vilar), Sendelle e O Seixal, Carrreira e Boavista (Albeos)”, no con-

cello de Crecente, incluída no convenio de colaboración asinado o

10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101196

- 08/4PRE-4000(46504)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora de captación e abastecemento en Santo André de Souto”,

no concello da Estrada, incluída no convenio de colaboración asi-

nado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

101198

- 08/4PRE-4001(46505)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da infraestrutura de saneamento nas parroquias de Gondo-

mar e Couso”, no concello de Gondomar, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio

de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural 101200

- 08/4PRE-4002(46506)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da infraestrutura viaria e de saneamento nos Castiñeiros e

mellora da infraestrutura de abastecemento en Estonllo”, no conce-

llo do Grove, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural 101202
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A Mesa do Parlamento, na reunión do 7 de setembro de

2010, adoptou os seguintes acordos

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

Admisión a trámite e publicación 

- 08/4PRE-3909(46451)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Adán Villamarín, María do

Carme

Sobre a imposibilidade de presentar diante do Ministerio de

Traballo e Inmigración solicitudes de prestación do seguro

escolar en galego e a posibilidade de facelo en español e

catalán

- 08/4PRE-3910(46452)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Saneamento en Carballal Rega (pq de Carballo)”, no con-

cello de Alfoz, incluída no convenio de colaboración asi-

nado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio

Rural

- 08/4PRE-3911(46453)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Abastecemento de auga aos núcleos da parroquia de Alvi-

drón”, no concello de Antas de Ulla, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3912(46454)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Entubado canle de regadío en Chorente (Ribas Pequenas) e

instalación fosa séptica en Ver”, no concello de Bóveda,

incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setem-

bro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3913(46455)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Rede de saneamento camiño do Foxo”, no concello de

Burela, incluída no convenio de colaboración asinado o 10

de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente

e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3914(46456)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora de camiños nas parroquias de Azúmara, Balmonte,

Bazar e outros, e recollida de augas pluviais en Sumedo

(Ludrio)”, no concello de Castro de Rei, incluída no conve-

nio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre

o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e

a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3915(46457)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Camiño de Quinzán da Vila a Argozón e pontón sobre rego

do Muíño”, no concello de Chantada, incluída no convenio

de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3916(46458)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Abastecemento de auga nas parroquias de Pino, Vilapene e

Santa Cristina “, no concello de Cospeito, incluída no con-

venio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3917(46459)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis
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Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Saneamento do barrio de Bargado-pista ao porto, parroquia

de Fazouro”, no concello de Foz, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3918(46460)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Arranxo das infraestruturas municipais”, no concello de

Friol, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3919(46461)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Saneamento en Sanguiñedo (Lagostelle) e Digañe (Santa

Locaia)”, no concello de Guitiriz, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3920(46462)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Conexión ao alcantarillado do mercado gandeiro e mellora

da rede viaria rural en Lourenzá”, no concello de Lourenzá,

incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setem-

bro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3921(46463)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación de mellora

dos firmes de diversos camiños no concello de Lugo, inclu-

ída no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro

de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3922(46464)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Captación e bombeo de auga con enerxía solar fotovoltaica

en Nadal-Eiré e mellora da capa de rodaxe de camiños en

varias parroquias de Pantón”, no concello de Pantón, inclu-

ída no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro

de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3923(46465)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da rede viaria rural e acondicionamento da escola

de Fonmiñá”, no concello da Pastoriza, incluída no convenio

de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3924(46466)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora de servizos no campo da feira e o seu contorno”,

no concello de Rábade, incluída no convenio de colabora-

ción asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural

- 08/4PRE-3925(46467)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora dos camiños de Outeiro e outros e bases de anco-

raxe dos contedores”, no concello de Ribadeo, incluída no

convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3926(46468)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Saneamento en Espasande de Abaixo (2.ª Fase)”, no conce-

llo de Riotorto, incluída no convenio de colaboración asi-
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nado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio

Rural

- 08/4PRE-3927(46469)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da infraestrutura de saneamento en Montes e Cas-

tro”, no concello do Saviñao, incluída no convenio de cola-

boración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministe-

rio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Conse-

llería do Medio Rural

- 08/4PRE-3928(46470)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Saneamento en Proendos, saneamento e traída de augas en

Arroxo”, no concello de Sober, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3929(46471)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Instalación eléctrica de baixa tensión á área recreativa de

Codesido e instalación eléctrica de baixa tensión á depura-

dora de Carrizo (Santabaia)”, no concello de Vilalba, inclu-

ída no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro

de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3930(46472)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Saneamento e pozo de bombeo (1.ª fase) na parroquia de

San Pedro de Viveiro”, no concello de Viveiro, incluída no

convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3931(46473)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Afirmado e construción de muros no camiño de Paciño-

Carballás e afirmado do camiño do Tallo “, no concello da

Arnoia, incluída no convenio de colaboración asinado o 10

de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente

e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3932(46474)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Saneamento en Quintela e abastecemento en Garabelos e

Porto Quintela”, no concello de Bande, incluída no convenio

de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3933(46475)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora do firme no núcleo de Beade”, no concello de

Beade, incluída no convenio de colaboración asinado o 10

de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente

e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3934(46476)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación de afir-

mado de diversos camiños no concello de Boborás, incluída

no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de

2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural

e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3935(46477)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Acondicionamento do acceso de Casaio a Riodolas”, no

concello de Carballeda de Valdeorras, incluída no convenio

de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural
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- 08/4PRE-3936(46478)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da rede de abastecemento e saneamento en Villa

Celeiros”, no concello de Chandrexa de Queixa, incluída no

convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3937(46479)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Pavimentación de camiños en Galez e mellora da poza de

Filgueiras”, no concello de Entrimo, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3938(46480)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora do firme en Alemparte, apertura de camiño e muro

en Irixo de Arriba e mellora de firmes e construción de

muros en Carballeda”, no concello do Irixo, incluída no con-

venio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3939(46481)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Captación de auga en Vilariño e acondicionamento da poza

en Cabaleiros, acondicionamento de camiño en Gaiás e

abastecemento de auga en Pontepedriña”, no concello de

Lobeira, incluída no convenio de colaboración asinado o 10

de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente

e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3940(46482)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Acondicionamento de camiño Visa de Baixo, construción

de levada fábrica e depósito de auga en Ganceiros e

Requeixo”, no concello de Lobios, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3941(46483)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Afirmado de camiño en Seoane e regadío en Manzaneda”,

no concello de Manzaneda, incluída no convenio de colabo-

ración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio

de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería

do Medio Rural

- 08/4PRE-3942(46484)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Afirmado dos camiños de Valmourisco-Cima de Vila, Pena

Vaqueira-Melón e remate do camiño Tourón-Cabanas”, no

concello de Melón, incluída no convenio de colaboración

asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural

- 08/4PRE-3943(46485)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Levada no Pereiro e afirmado do camiño do Cabaceiro”, no

concello da Mezquita, incluída no convenio de colaboración

asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural

- 08/4PRE-3944(46486)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Acondicionamento acceso a núcleos e levada en Piñoi”, no

concello de Muíños, incluída no convenio de colaboración

asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de
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Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural

- 08/4PRE-3945(46487)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Acondicionamento dos camiños Vilar das Tres a Vilar Para-

dela, rúa da Borraxeira e outros”, no concello de Ourense,

incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setem-

bro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3946(46488)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Abastecemento en Outeiro de Loeda”, no concello de

Piñor, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3947(46419)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Ampliación do saneamento en Pedras e camiño Funil de

Buceleiras e outros”, no concello de Ames, incluída no con-

venio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3948(46420)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Acondicionamento camiños no contorno costeiro de Cer-

vás”, no concello de Ares, incluída no convenio de colabo-

ración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio

de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería

do Medio Rural

- 08/4PRE-3949(46421)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora das infraestruturas rurais”, no concello de Arteixo,

incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setem-

bro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3950(46422)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución de diversas actuacións

de pavimentación de vias municipais e de acondicionamento

da rede de saneamento,  no concello de Coirós, incluídas no

convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3951(46423)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora de camiños e rede de saneamento no camiño de

Fontevilar e no contorno do Vilar”, no concello de Corcu-

bión, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3952(46424)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Instalación da rede de saneamento en Orro”, no concello de

Culleredo, incluída no convenio de colaboración asinado o

10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio

Rural

- 08/4PRE-3953(46425)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Pavimentación interior en Bexo”, no concello de Dodro,

incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setem-

bro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3954(46426)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Saneamento no núcleo rural de Sardiñeiro de Arriba”, no

concello de Fisterra, incluída no convenio de colaboración

asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural

- 08/4PRE-3955(46427)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Camiños de estrada de Ordes a Ponte Carreira- A Igrexa de

Aiazo, pista agrícola (Mesos), estrada de Ordes a Lanzá-

Maquía, Abella e outros”, no concello de Frades, incluída no

convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3956(46428)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Pista de Taraio (Cerqueda), pista de Pernes a Buño (Mal-

pica) e outros”, no concello de Malpica de Bergantiños,

incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setem-

bro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3957(46429)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Pavimentación nas vias rurais de Catasol, Campos, Para-

ños, Rata e Zas de Rei”, no concello de Melide, incluída no

convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3958(46430)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Ampliación da rede municipal de saneamento de augas

residuais”, no concello de Mugardos, incluída no convenio

de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3959(46431)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora e reforma de área recreativa de Ventín-Abelleira”,

no concello de Muros, incluída no convenio de colaboración

asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural

- 08/4PRE-3960(46432)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Aglomerado camiños da Buhída, acceso á gardería O Prin-

cipiño, Viladonelle e outros”, no concello de Neda, incluída

no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de

2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural

e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3961(46433)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Saneamento e depuración nos núcleos de Marcelle”, no

concello de Negreira, incluída no convenio de colaboración

asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural

- 08/4PRE-3962(46434)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Pavimentación da praza e do vial de acceso á igrexa de

Argalo”, no concello de Noia, incluída no convenio de cola-

boración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministe-

rio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Conse-

llería do Medio Rural

- 08/4PRE-3963(46435)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora de tubaría distribución auga nas rúas M. Murguía

e A. Cachafeiro (Nós)”, no concello de Oleiros, incluída no

convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3964(46436)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora pavimentación parroquias Quintas, Vigo , Adra-

gonte, Voluzas e Souto”, no concello de Paderne, incluída no

convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3965(46437) (46763)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora camiños na Escravitude, Cruces e outros”, no con-

cello de Padrón, incluída no convenio de colaboración asi-

nado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio

Rural

(Con corrección de erros no doc. núm. 46763)

- 08/4PRE-3966(46438)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Camiño Vilaseco a Pontecas (Lardeiros) e outros”, no con-

cello do Pino, incluída no convenio de colaboración asinado

o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio

Rural

- 08/4PRE-3967(46439)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Abastecemento, saneamento e pavimentación Vilariño de

Arriba e pavimentación Portocarro-A Ponte Barbanza”, no

concello da Pobra do Caramiñal, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3968(46440)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Camiño Mediña-Nogueirosa e outros”, no concello de Pon-

tedeume, incluída no convenio de colaboración asinado o 10

de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente

e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3969(46441)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Aglomerado pista de Alimpadoiros a Somozas (6.ª fase)”,

no concello das Pontes de García Rodríguez, incluída no

convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3970(46442)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora das infraestrururas rurais”, no concello de Porto do

Son, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3971(46443)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Pavimentación e mellora do camiño O Vilar-O Araño e

outros”, no concello de Rianxo, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3972(46444)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
Número 326
4 de outubro de 2010

101027



Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Alcantarillado, pluviais e pavimentación na Igrexa-

Olveira”, no concello de Ribeira, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3973(46445)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Canalización de pluviais, sobreancho e asfaltado na estrada

de Coiro”, no concello de Sada, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3974(46446)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Ampliación rede abastecemento no lugar de Piñeiro”, no

concello de Santiago de Compostela, incluída no convenio

de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3975(46447)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Rede saneamento Crego-Cruz do Castro e ...”, no concello

de Vilarmaior, incluída no convenio de colaboración asinado

o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio

Rural

- 08/4PRE-3976(46448)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Abastecemento, aglomerado e saneamento na parroquia de

Cereixo”, no concello de Vimianzo, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3985(46489)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Abastecemento na Somoza”, no concello da Pobra de Tri-

ves, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3986(46490)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Saneamento en Filgueira, Toxal, abastecemento en Lobios

e acondicionamento da pista Ponte da Rúa”, no concello de

Porqueira, incluída no convenio de colaboración asinado o

10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio

Rural

- 08/4PRE-3987(46491)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Construción de depósitos en Penelas e Eidobispo e acondi-

cionamento do camiño do Bidueiro”, no concello de Rairiz

de Veiga, incluída no convenio de colaboración asinado o 10

de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente

e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3988(46492)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Asfaltado do camiño San Paio-Silva e construción de depó-

sito no núcleo de Covelas”, no concello de Riós, incluída no

convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3989(46493)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Afirmado da praza do Agrosantiño e afirmado do camiño

Ventela-Oseira”, no concello de San Cristovo de Cea, inclu-
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ída no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro

de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3990(46494)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“2.ª fase do abastecemento e saneamento na Rasela e asfal-

tado do camiño As Tapadas-Colexio ESO”, no concello de

Verín, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3991(46495)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Afirmado do camiño de Penouta a Ramilo, fase 1”, no con-

cello de Viana do Bolo, incluída no convenio de colabora-

ción asinado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de

Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do

Medio Rural

- 08/4PRE-3992(46496)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora de infraestrutura en varios núcleos”, no concello

de Vilar de Barrio, incluída no convenio de colaboración asi-

nado o 10 de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio

Ambiente e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio

Rural

- 08/4PRE-3993(46497)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Afirmado do camiño das Cabadas en Mormentelos e levada

en Conso, fase 1”, no concello de Vilariño de Conso, inclu-

ída no convenio de colaboración asinado o 10 de setembro

de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3994(46498)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Depuración das augas residuais en San Miguel”, no conce-

llo de Xunqueira de Espadanedo, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3995(46499)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da infraestrutura de ramais secundarios de sanea-

mento en Baíña”, no concello de Baiona, incluída no conve-

nio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre

o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e

a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3996(46500)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da infraestrutura da rede principal de saneamento

no lugar do Gorgullón (Carracedo)”, no concello de Caldas

de Reis, incluída no convenio de colaboración asinado o 10

de setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente

e Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3997(46501)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da infraestrutura de saneamento en Barro e

Docabo-Domedio (Castro) 2.ª fase”, no concello de Cer-

dedo, incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de

setembro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e

Medio Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3998(46502)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da infraestrutura de saneamento nos Piñeiros e

Pedregal (Covelo-Pontevedra)”, no concello de Covelo,

incluída no convenio de colaboración asinado o 10 de setem-
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bro de 2009 entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio

Rural e Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-3999(46503)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da infraestrutura da rede de saneamento nas Quin-

tas (Vilar), Sendelle e O Seixal, Carrreira e Boavista

(Albeos)”, no concello de Crecente, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-4000(46504)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora de captación e abastecemento en Santo André de

Souto”, no concello da Estrada, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-4001(46505)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da infraestrutura de saneamento nas parroquias de

Gondomar e Couso”, no concello de Gondomar, incluída no

convenio de colaboración asinado o 10 de setembro de 2009

entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e

Mariño e a Consellería do Medio Rural

- 08/4PRE-4002(46506)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os datos relativos á execución da actuación nomeada

“Mellora da infraestrutura viaria e de saneamento nos Casti-

ñeiros e mellora da infraestrutura de abastecemento en

Estonllo”, no concello do Grove, incluída no convenio de

colaboración asinado o 10 de setembro de 2009 entre o

Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño e a

Consellería do Medio Rural

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2010

José Manuel Baltar Blanco

Vicepresidente 1.º
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 09:56
DEGALiciAj N O R e x i s t r o . 4 6 4 5 !

Data envió: 27/08/2010 09:56:30.138

SSSS8E SSRS8S5SSS «íiSS»

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 María do Carme Adán Villamarín, deputado e

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

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

escrita, relativa á imposibilidade de presentar solicitudes de prestación do Seguro

Escolar en galego, e si en español e catalán.

Os impresos de solicitude da prestación do Seguro Escolar, editados polo

Ministerio de Traballo e Inmigración do Gobernó español, están exclusivamente

redixidos nos idiomas español e catalán, excluíndo calquera posibilidade de

utilización da lingua galega.

Pódese comprobar a discriminación descrita accedendo ao seguinte enderezo

de correo electrónico:

llíípj//ww\¥jge^^

É evidente que esta situación non é de recibo. Anula o dereito de galegas e

galegos a poderen tramitar o seguro escolar no idioma propio do seu país,

marxinándoos, e contraría a legalidade vixente en materia lingüística.

Estas son as razóns que levan ao BNG a formular as seguintes preguntas para a

súa resposta escrita:
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:56

N° Rexistro: 46451
Data envió: 27/08/2010 09:56:30.138

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

1.a) Ten previsto a Secretaría Xeral de Política Lingüística dirixirse ao

Ministerio de Traballo e Inmigración para por fin a este trato discriminatorio ao noso

idioma?

2.a) Coñece a coartada que utiliza o Gobernó español para xustificar esta

marxinación?

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2010.

Asdo.: Bieito Lobeira Domínguez

María do Carme Adán Villamarín

Deputado e deputada do G.P. do BNG.

Asinado dixitalmente por:

Bieito Lobeira Domínguez na data 27/08/2010 9:55:30

María do Carme Adán Villamarín na data 27/08/2010 9:55:43
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:02

N° Rexistro: 46452
Data envió: 27/08/2010 10:02:46.160

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"saneamento en Carballal Rega (pq de Carballo", no Concello de Alfoz,
orzamentada con 96.000 euros incluida no convenio de colaboración entre
o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un período de vixencia
ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?

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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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:02

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 5 2
Data envió: 27/08/2010 10:02:46.160

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 9:29:08

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 9:29:12

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 9:29:15

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 9:29:19
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:03

N° Rexistro: 46453
Data envió: 27/08/2010 10:03:09.644

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"abastacemento de auga aos núcleos da parroquia de Alvidrón", no
Concello de Antas de Ulla, orzamentada con 100.537,97 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 9:29:33

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 9:29:38

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 9:29:43

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 9:29:48
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:03

N° Rexistro: 46454
Data envió: 27/08/2010 10:03:36.455

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"emtubado canal de regadío en Chórente (Ribas Pequeñas) e instalación
fosa séptica en Ver", no Concello de Bóveda, orzamentada con 65.577,19
euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería
de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 9:30:07

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 9:30:12

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 9:30:16

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 9:30:19
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Data asento: 27/08/2010 10:04

N° Rexistro: 46455
Data envió: 27/08/2010 10:04:02.361

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "rede de
saneamento camino do Foxo", no Concello de Burela, orzamentada con
42.069,07 euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a
Consellería de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro
deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:04
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 9:30:34

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 9:30:39

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 9:30:42

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 9:30:46
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:04

N° Rexistro: 46456
Data envió: 27/08/2010 10:04:37.360

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
de caminos ñas parroquias de Azumara, Balmonte, Bazar e outros e
recollida de augas pluviais en Sumedo (Ludrio)", no Concello de Castro de
Rei, orzamentada con 125.070,41 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:04
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 9:30:59

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 9:31:03

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 9:31:07

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 9:31:11
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:05

N° Rexistro: 46457
Data envió: 27/08/2010 10:05:10.515

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "camino
de Quinzán da Vila a Argozón e pontón sobre regó do Muíño", no Concello
de Chantada, orzamentada con 109.384,06 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:05
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 9:31:26

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 9:31:32

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 9:31:37

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 9:31:42
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:06

N° Rexistro: 46458
Data envió: 27/08/2010 10:06:28.592

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"abastecemento de auga ñas parroquias de Pino, Vilapene e Santa
Cristina", no Concello de Cospeito, orzamentada con 124.999,99 euros
incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de
Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 9:32:51

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 9:32:58

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 9:33:02

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 9:33:06
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:06

N° Rexistro: 46459
Data envió: 27/08/2010 10:06:45.763

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"saneamento do barrio de Bargado-pista ao Porto, parroquia de Fazouro",
no Concello de Foz, orzamentada con 86.000 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 9:57:35

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 9:57:40

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 9:57:43

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 9:57:47
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:07

N° Rexistro: 46460
Data envió: 27/08/2010 10:07:06.559

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "arranxo
de infraestruturas municipais", no Concello de Friol, orzamentada con
125.000 euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a
Consellería de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro
deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 9:58:01

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 9:58:06

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 9:58:10

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 9:58:14
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:07

N° Rexistro: 46461
Data envió: 27/08/2010 10:07:23.075

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"saneamento en Sanguiñedo (Lagostelle) e Digañe (Santa Locaia)", no
Concello de Guitiriz, orzamentada con 124.996,11 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 9:58:29

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 9:58:35

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 9:58:40

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 9:58:43
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:08

N° Rexistro: 46462
Data envió: 27/08/2010 10:08:18.776

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"conexión ao alcantarillado do mercado gandeiro e mellora da rede viaria
rural en Lourenzá", no Concello de Lorenza, orzamentada con 81.760,29
euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería
de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
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mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 10:08
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 9:58:56

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 9:59:02

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 9:59:05

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 9:59:10
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:09

N° Rexistro: 46463
Data envió: 27/08/2010 10:09:01.869

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
de firmes dos caminos de Miau en Sta. María Alta, de escola de Calde a
Igrexa de Lamas, de Birbigueira en S. Xoán do Campo e de Tajarro en
Calde 1.° tramo", no Concello de Lugo, orzamentada con 118.337,70 euros
incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de
Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
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mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 10:09
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Data envió: 27/08/2010 10:09:01.869

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 9:59:23

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 9:59:30

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 9:59:34

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 9:59:39
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:09

N° Rexistro: 46464
Data envió: 27/08/2010 10:09:19.712

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"captación e bombeo de auga con enerxía solar fotovoltaica en Nadal-Eiré
e mellora da capa de rodaxe de caminos en varias parroquias de Pantón",
no Concello de Pantón, orzamentada con 110.822,95 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 10:09
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 6 4

Data envió: 27/08/2010 10:09:19.712

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 9:59:52

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 9:59:57

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:00:02

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:00:06
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:09

N° Rexistro: 46465
Data envió: 27/08/2010 10:09:47.696

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
da rede viaria rural e acondicionamento da escola de Fonmiñá", no
Concello de A Pastoriza, orzamentada con 114.975,23 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
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mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 10:09
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:00:20

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:00:27

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:00:32

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:00:37
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:10

N° Rexistro: 46466
Data envió: 27/08/2010 10:10:09.367

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
de servizos no Campo da Feira e o seu contorno", no Concello de Rábade,
orzamentada con 40.999,48 euros incluida no convenio de colaboración
entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un período de
vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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™ " Data asento: 27/08/2010 10:10

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 6 6
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:00:55

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:01:00

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:01:04

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:01:09
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:10

N° Rexistro: 46467
Data envió: 27/08/2010 10:10:32.773

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
dos caminos de Outeiro e outros e bases de anclaxe de contenedores", no
Concello de Ribadeo, orzamentada con 113.844,74 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:01:23

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:01:29

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:01:32

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:01:37
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Data envió: 27/08/2010 10:10:57.616

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"saneamento en Espasande de abaixo (2.a fase)", no Concello de Riotorto,
orzamentada con 74.406,01 euros incluida no convenio de colaboración
entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un período de
vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:01:52

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:01:57

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:02:03

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:02:08
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:11

N° Rexistro: 46469
Data envió: 27/08/2010 10:11:22.443

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
da infraestrutura de saneamento en Montes e Castro", no Concello de O
Saviñao, orzamentada con 124.496,27 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:11
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:02:26

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:02:31

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:02:34

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:02:39
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:11

N° Rexistro: 46470
Data envió: 27/08/2010 10:11:43.443

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"saneamento en Proendos, saneamento e traída de augas en Arroxo", no
Concello de Sober, orzamentada con 100.095,43 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:03:16

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:03:22

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:03:28

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:03:56
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:12

N° Rexistro: 46471
Data envió: 27/08/2010 10:12:03.114

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"instalación eléctrica de baixa tensión á área recreativa de Codesido e
instalación eléctrica de baixa tensión á depuradora de Carrizo (Santabaia)",
no Concello de Vilalba, orzamentada con 127.185.79 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:04:14

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:04:19

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:04:23

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:04:27
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:12

N° Rexistro: 46472
Data envió: 27/08/2010 10:12:17.458

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"saneamento e pozo de bombeo (1.a fase) na parroquia de S. Pedro
Viveiro", no Concello de Viveiro, orzamentada con 116.898,62 euros
incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de
Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:04:44

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:04:49

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:04:53

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:04:57
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:12

N° Rexistro: 46473
Data envió: 27/08/2010 10:12:45.785

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"afirmado e construción de muros no camino de Paciño-Carballás e
afirmado do camino do Tallo", no Concello de Arnoia, orzamentada con
54-370.33 euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a
Consellería de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro
deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:05:22

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:05:27

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:05:32

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:05:37
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:13

N° Rexistro: 46474
Data envió: 27/08/2010 10:13:07.769

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"saneamento en Quíntela e abastecemento en Garabelos e Porto Quíntela",
no Concello de Bande, orzamentada con 70.057 euros incluida no convenio
de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten
un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:05:52

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:05:56

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:06:00

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:06:04
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:13

N° Rexistro: 46475
Data envió: 27/08/2010 10:13:28.893

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
do firme no núcleo", no Concello de Beade, orzamentada con 47.945,02
euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería
de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:13

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 7 5
Data envió: 27/08/2010 10:13:28.893

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:06:34

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:06:40

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:06:44

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:06:47
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:13

N° Rexistro: 46476
Data envió: 27/08/2010 10:13:48.783

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"afirmado dos caminos en Portarrizas, Porto do Carro e de Penedo-estrada
de Xurenzás e afirmado dos caminos no núcleo de Boborás e no contorno
do Colexio-Pavillón", no Concello de Boborás, orzamentada con 88.249,14
euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería
de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:13

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 7 6
Data envió: 27/08/2010 10:13:48.783

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:07:02

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:07:06

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:07:09

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:07:13
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:14

N° Rexistro: 46477
Data envió: 27/08/2010 10:14:10.877

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"acondicionamento do acceso de Casaio a Riodolas", no Concello de
Carballeda de Valdeorras, orzamentada con 70.138,53 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:14

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 7 7
Data envió: 27/08/2010 10:14:10.877

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:07:24

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:07:29

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:07:33

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:07:37
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:14

N° Rexistro: 46478
Data envió: 27/08/2010 10:14:35.485

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
da rede de abastecemento e saneamento en Villa Celeiros", no Concello de
Chandrexa de Queixa, orzamentada con 59.989,13 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:14

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 7 8
Data envió: 27/08/2010 10:14:35.485

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:07:52

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:07:57

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:08:01

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:08:04
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:14

N° Rexistro: 46479
Data envió: 27/08/2010 10:14:58.672

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"pavimentación de caminos en Galez e mellora da poza de Filgueiras", no
Concello de Entrimo, orzamentada con 59.999,41 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:14

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 7 9
Data envió: 27/08/2010 10:14:58.672

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:08:18

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:08:22

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:08:25

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:08:29

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

101088



PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:15

N° Rexistro: 46480
Data envió: 27/08/2010 10:15:21.625

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
do firme en Alemparte, apertura de camino e muro en Irixo de Arriba e
mellora de firme e construción de muros en Carballeda", no Concello de O
Irixo, orzamentada con 117.114,63 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:08:44

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:08:50

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:08:54

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:08:58
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:15

N° Rexistro: 46481
Data envió: 27/08/2010 10:15:44.827

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"captación de auga en Vilariño e acondicionamento poza en Cabaleiros,
acondiconamento de camino en Gaiais e abastecemento de auga en
Pontepedriña", no Concello de Lobeira, orzamentada con 89.996,69 euros
incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de
Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:09:11

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:09:17

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:09:22

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:09:26
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:16

N° Rexistro: 46482
Data envió: 27/08/2010 10:16:09.530

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"acondiconamento de camino Visa de Baixo, construcción de levada
fábrica e depósito de auga en Ganceiros e Requeixo", no Concello de
Lobios, orzamentada con 89.996,59 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:16
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 8 2

Data envió: 27/08/2010 10:16:09.530

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:09:39

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:09:46

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:09:49

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:09:56
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:16

N° Rexistro: 46483
Data envió: 27/08/2010 10:16:28.779

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"afirmado de camino en Seoane e regadío en Manzaneda", no Concello de
Manzaneda, orzamentada con 89.999,99 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:16

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 8 3
Data envió: 27/08/2010 10:16:28.779

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:10:25

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:10:30

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:10:34

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:10:38
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:16

N° Rexistro: 46484
Data envió: 27/08/2010 10:16:48.810

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"afirmado do camino de Valmourisco-Cima de Vila, Pena Vaqueira-Melón
e remate do camino Tourón-Cabanas", no Concello de Melón, orzamentada
con 70.566,69 euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM
e a Consellería de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata
decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:16
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 8 4

Data envió: 27/08/2010 10:16:48.810

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:10:49

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:10:54

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:10:57

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:11:01
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:17

N° Rexistro: 46485
Data envió: 27/08/2010 10:17:12.341

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "levada
no Pereiro e afirmado do camino do Cabaceiro", no Concello de A
Mezquita, orzamentada con 69.999,99 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:17
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 8 5

Data envió: 27/08/2010 10:17:12.341

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:11:14

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:11:19

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:11:23

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:11:27
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:18

N° Rexistro: 46486
Data envió: 27/08/2010 10:18:07.855

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"acondicionamento acceso a núcleos e levada en Piñoi", no Concello de
Muiños, orzamentada con 72.102,73 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:18
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 8 6

Data envió: 27/08/2010 10:18:07.855

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:11:41

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:11:45

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:11:49

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:11:52
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:18

N° Rexistro: 46487
Data envió: 27/08/2010 10:18:31.573

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"acondicionamento dos caminos Vilar das Tres a Vilar Paradela, Rúa da
Borraxeira e outros", no Concello de Ourense, orzamentada con 100.399,97
euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería
de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:18

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 8 7
Data envió: 27/08/2010 10:18:31.573

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:12:03

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:12:08

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:12:11

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:12:15
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:18

N° Rexistro: 46488
Data envió: 27/08/2010 10:18:56.447

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"abastecemento en Outeiro de Loeda", no Concello de Piñor, orzamentada
con 60.000 euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a
Consellería de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro
deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:18
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Data envió: 27/08/2010 10:18:56.447

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:12:28

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:12:33

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:12:37

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:12:41
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46419
Data envió: 27/08/2010 09:13:10.095

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"Ampliación de saneamento en Pedras e camino Funil de Buceleiras
eotros", no Concello de Ames, orzamentada con 113.203,30 euros incluida
no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio
Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:21:22

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:21:27

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:21:31

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:21:34
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46420
Data envió: 27/08/2010 09:13:37.266

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"acondicionamento caminos no contorno costeiro de Cervás", no Concello
de Ares, orzamentada con 84.020,12 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:21:58

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:22:04

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:22:07

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:22:12
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46421
Data envió: 27/08/2010 09:16:04.122

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
da infraestruturas rurais", no Concello de Arteixo, orzamentada con
51.784,92 euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a
Consellería de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro
deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:22:26

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:22:32

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:22:36

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:22:40
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46422
Data envió: 27/08/2010 09:16:27.528

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"pavimentación vias municipais Lesa-Espenuca, Armea, Os Chas e outros e
acondicionamento rede de saneamento Espenuca e fosas sépticas colantres
Santiado de Ois, Loureiros Recebes e Lesa", no Concello de Coiros,
orzamentada con 90.000 euros incluida no convenio de colaboración entre
o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un período de vixencia
ata decembro deste ano?
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Grupo Parlamentario

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
partido dos contratación da devandita obra ?
Socialistas
de Galicia

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:23:00

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:23:07

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:23:10

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:23:15
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46423
Data envió: 27/08/2010 09:16:48.746

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
de caminos e rede de seneamento no camino de Fontevilar e no contorno de
Vilar", no Concello de Corcubión, orzamentada con 88.622,00 euros
incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de
Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:12:50

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:12:55

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:12:59

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:13:04
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46424
Data envió: 27/08/2010 09:17:14.214

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"instalación de rede de saneamento en Orro", no Concello de Culleredo,
orzamentada con 89.632,16 euros incluida no convenio de colaboración
entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un período de
vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:13:19

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:14:20

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:14:46

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:14:51
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46425
Data envió: 27/08/2010 09:17:45.088

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"pavimentación interior en Bexo", no Concello de Dodro, orzamentada con
107.926,50 euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a
Consellería de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro
deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:15:28

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:15:37

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:15:42

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:15:47
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46426
Data envió: 27/08/2010 09:18:13.728

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"saneamento no núcleo rural de Sardiñeiro de Arriba", no Concello de
Fisterra, orzamentada con 89.950,46 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 2 6
Data envió: 27/08/2010 09:18:13.728

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:16:04

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:16:13

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:16:17

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:16:21
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46427
Data envió: 27/08/2010 09:18:40.634

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"caminos de estrada de Ordes a Ponte Carreira-Igrexa de Aiazo, pista
agrícola (Mesos), estrada Ordes a Lanzá-Maquía, e outro (Abella) e
outros", no Concello de Frades, orzamentada con 89.950,46 euros incluida
no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio
Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 2 7

Data envió: 27/08/2010 09:18:40.634

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:16:36

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:17:01

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:17:06

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:17:13
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46428
Data envió: 27/08/2010 09:19:01.524

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "pista de
Taraio (Cerqueda), pista de Pernes a Buño (Malpica) e outros no Concello
de Malpica, orzamentada con 89.979,33 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 2 8
Data envió: 27/08/2010 09:19:01.524

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:17:41

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:17:49

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:17:52

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:17:57
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46429
Data envió: 27/08/2010 09:19:27.242

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"pavimentación en vias rurais de Catasol, Campos, Páranos, Rata e Zas de
Rei", no Concello de Melide, orzamentada con 90.500 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30
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Data envió: 27/08/2010 09:19:27.242

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:18:12

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:18:17

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:18:21

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:18:25
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46430
Data envió: 27/08/2010 09:19:45.710

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"ampliación da rede municipal de saneamento de augas residuais", no
Concello de Mugardos, orzamentada con 90.000,20 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:18:41

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:18:46

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:18:50

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:18:54
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46431
Data envió: 27/08/2010 09:20:15.897

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
e reforma de área recreativa de Ventín-Abelleira", no Concello de Muros,
orzamentada con 90.000,20 euros incluida no convenio de colaboración
entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un período de
vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:19:07

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:19:12

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:19:16

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:19:20
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46432
Data envió: 27/08/2010 09:20:45.881

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"aglomerado caminos da Buhída, acceso á gardería O Principiño,
Viladonelle e outros", no Concello de Neda, orzamentada con 89.980,55
euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería
de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 3 2
Data envió: 27/08/2010 09:20:45.881

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:19:32

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:19:39

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:19:44

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:20:11
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46433
Data envió: 27/08/2010 09:21:21.630

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"saneamento e depuración non núcleos de Marcelle", no Concello de
Negreira, orzamentada con 89.999,50 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 3 3
Data envió: 27/08/2010 09:21:21.630

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:20:25

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:20:31

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:20:35

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:20:40
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46434
Data envió: 27/08/2010 09:22:14.894

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"pavimentación de praza e vial acceso á Igrexa de Argalo", no Concello de
Noia, orzamentada con 91.000 euros incluida no convenio de colaboración
entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un período de
vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 3 4
Data envió: 27/08/2010 09:22:14.894

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:20:55

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:20:59

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:21:02

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:21:07
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46435
Data envió: 27/08/2010 09:22:55.002

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
de tubaria distribución auga ñas rúas M. Murguía e A. Cachafeiro (Nos) ",
no Concello de Oleiros, orzamentada con 81.531,10 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 3 5
Data envió: 27/08/2010 09:22:55.002

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:25:22

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:25:29

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:25:33

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:25:37
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46436
Data envió: 27/08/2010 09:23:47.548

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
pavimentación parroquias Quintas, Vigo, Adragonte, Velouzas e Souto",
no Concello de Paderne, orzamentada con 108.226,10 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 3 6
Data envió: 27/08/2010 09:23:47.548

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 13:27:18

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 13:27:27

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 13:27:32

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 13:27:36
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46437
Data envió: 27/08/2010 09:24:11.735

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
pavimentación parroquias Quintas, Vigo,Adragonte, Velouzas e Souto", no
Concello de Parón, orzamentada con 89.988,26 euros incluida no convenio
de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten
un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30

DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 3 7
Data envió: 27/08/2010 09:24:11.735

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 14:09:16

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 14:09:22

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 14:09:26

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 14:09:31
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 30/08/2010 09:30
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 7 6 3

Data envió: 27/08/2010 14:36:04.250

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, deputadas pertencentes ao Grupo

partido dos Parlamentario dos Socialistas de Galicia, solicitan se realice a seguinte
Socialistas °

de Galicia corrección de erros no doc. núm. 46.437:

Onde di: ".. ."mellora pavimentación parroquias Quintas, Vigo,Adragonte,
Velouzas e Souto",...?

Debe dicir: "...mellora caminos en Escravitude, Cruces e outros...."

Pazo do Parlamento, 27 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 27/08/2010 14:34:47

Carmen Gallego Calvar na data 27/08/2010 14:34:57

María del Carmen Cajide Herves na data 27/08/2010 14:35:02

Silvia Belén Fraga Santos na data 27/08/2010 14:35:06
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46438
Data envió: 27/08/2010 09:25:16.155

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "camino
Vilaseco a Pontecas (Lardeiros) e outros", no Concello de O Pino,
orzamentada con 101.604,52 euros incluida no convenio de colaboración
entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un período de
vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 3 8

Data envió: 27/08/2010 09:25:16.155

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 14:09:44

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 14:09:50

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 14:09:55

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 14:10:00
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46439
Data envió: 27/08/2010 09:25:39.217

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"abastecemento, saneamento e pavimentación Vilariño de Arriba e
pavimentación Portocarro-Ponte Barbanza", no Concello de A Pobra do
Caramiñal, orzamentada con 89-056.82 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30
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Data envió: 27/08/2010 09:25:39.217

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 14:11:36

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 14:11:42

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 14:11:45

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 14:11:51
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46440
Data envió: 27/08/2010 09:26:59.824

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "camino
Mediña-Nogueirosa e outros", no Concello de Pontedeume, orzamentada
con 90.446,33 euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM
e a Consellería de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata
decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30
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Data envió: 27/08/2010 09:26:59.824

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 14:13:09

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 14:13:15

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 14:13:19

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 14:13:23
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46441
Data envió: 27/08/2010 09:27:30.245

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"aglomerado pista de Alimpadoiros a Somozas (6.a fase)", no Concello de
As Pontes de García Rodríguez, orzamentada con 89.979,76 euros incluida
no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio
Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30
DEGALiciAj N O R e x i s t r o . 4 6 4 4 !

Data envió: 27/08/2010 09:27:30.245

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 14:15:10

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 14:15:16

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 14:15:24

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 14:15:28
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46442
Data envió: 27/08/2010 09:27:59.026

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
de infraestruturas rurais", no Concello de Porto do Son, orzamentada con
51.784,92 euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a
Consellería de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro
deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30
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Data envió: 27/08/2010 09:27:59.026

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 14:16:39

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 14:16:47

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 14:16:51

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 14:16:55
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46443
Data envió: 27/08/2010 09:28:41.978

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"pavimentación e mellora do camino O Vilar-0 Araño e outros", no
Concello de Rianxo, orzamentada con 90.000 euros incluida no convenio
de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten
un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 4 3

Data envió: 27/08/2010 09:28:41.978

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 14:18:05

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 14:18:10

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 14:18:13

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 14:18:17
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46444
Data envió: 27/08/2010 09:29:05.493

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"alcantarillado, pluviais e pavimentación en Igrexa-Olveira", no Concello
de Ribeira, orzamentada con 89.982,01 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?

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

101158



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30
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Data envió: 27/08/2010 09:29:05.493

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 14:19:46

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 14:19:54

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 14:20:00

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 14:20:05
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46445
Data envió: 27/08/2010 09:29:27.695

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"canalización de pluviais, sobreancho e asfaltado na estrada de Coiro", no
Concello de Sada, orzamentada con 89.980,30 euros incluida no convenio
de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten
un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30
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Data envió: 27/08/2010 09:29:27.695

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 14:21:55

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 14:22:07

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 14:22:12

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 14:22:17
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:30

N° Rexistro: 46446
Data envió: 27/08/2010 09:29:48.788

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"ampliación rede abastecemento no lugar de piñeiro", no Concello de
Santiago de Compostela, orzamentada con 93.231,94 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:30
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 4 6 4 4 6

Data envió: 27/08/2010 09:29:48.788

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 14:23:45

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 14:23:52

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 14:23:57

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 14:24:02
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:31

N° Rexistro: 46447
Data envió: 27/08/2010 09:31:23.567

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "rede
saneamento Crego-Cruz do Castro e ", no Concello de Vilarmaior,
orzamentada con 90.000 euros incluida no convenio de colaboración entre
o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un período de vixencia
ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:31
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Data envió: 27/08/2010 09:31:23.567

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 25/08/2010 14:29:45

Carmen Gallego Calvar na data 25/08/2010 14:29:59

María del Carmen Cajide Herves na data 25/08/2010 14:30:14

Silvia Belén Fraga Santos na data 25/08/2010 14:30:28
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 09:31

N° Rexistro: 46448
Data envió: 27/08/2010 09:31:41.395

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"abastecemento, aglomerado e saneamento na parroquia de Cereixo", no
Concello de Vimianzo, orzamentada con 89.995,79 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
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mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 09:31
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Data envió: 27/08/2010 09:31:41.395

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 9:27:34

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 9:27:39

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 9:27:44

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 9:27:48
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:25

N° Rexistro: 46489
Data envió: 27/08/2010 10:25:39.734

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"saneamento an A Somoza", no Concello de A Pobra de Trives,
orzamentada con 70.000 euros incluida no convenio de colaboración entre
o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un período de vixencia
ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
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™ " Data asento: 27/08/2010 10:25
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:12:52

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:12:55

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:12:59

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:13:02
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:26

N° Rexistro: 46490
Data envió: 27/08/2010 10:26:17.811

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"saneamento en Filgueira, Toxal e abastecemento en Lobios e
acondicionamento da pista Ponte da Rúa", no Concello de Porqueira,
orzamentada con 50.014,98 euros incluida no convenio de colaboración
entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un período de
vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:13:14

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:13:19

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:13:23

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:13:27
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:26

N° Rexistro: 46491
Data envió: 27/08/2010 10:26:40.123

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"construción de depósitos en Pénelas e Eidobispo e acondicionamento do
camino do Bidueiro", no Concello de Rairiz de Veiga, orzamentada con
89.992,06 euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a
Consellería de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro
deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:13:38

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:13:44

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:13:48

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:13:53
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"asfaltado do camino San Paio-Silva e construción de depósito no núcleo
de Covelas", no Concello de Riós, orzamentada con 69.941,83 euros
incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de
Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:14:06

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:14:10

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:14:14

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:14:18
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:27

N° Rexistro: 46493
Data envió: 27/08/2010 10:27:23.997

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"afirmado da praza do agrosantiño e afirmado do camino Ventela-Oseira",
no Concello de San Cristovo de Cea, orzamentada con 80.000 euros
incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de
Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:14:30

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:14:34

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:14:38

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:14:44
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:27

N° Rexistro: 46494
Data envió: 27/08/2010 10:27:45.387

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "2.a fase
de abastecemento e saneamento na Rásela e asfaltado do camino AS
Tapadas-Colexio ESO", no Concello de Verín, orzamentada con
80.149,55euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a
Consellería de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro
deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:14:57

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:15:02

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:15:06

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:15:11
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:28

N° Rexistro: 46495
Data envió: 27/08/2010 10:28:04.652

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"afirmado do camino de Penouta a Ramilo, fase 1", no Concello de Viana
do Bolo, orzamentada con 100.000 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:15:26

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:15:32

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:15:35

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:15:39
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:28

N° Rexistro: 46496
Data envió: 27/08/2010 10:28:28.777

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
infraestruturaen varios núcleos", no Concello de Vilar de Barrio,
orzamentada con 69.041,76 euros incluida no convenio de colaboración
entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un período de
vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:15:50

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:15:55

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:15:58

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:16:02
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:28

N° Rexistro: 46497
Data envió: 27/08/2010 10:28:53.370

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"afirmado do camino das Cabadas en Mormentelos e Levada en Conso,
fase 1", no Concello de Vilariño de Conso, orzamentada con 142.000 euros
incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de
Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:16:15

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:16:20

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:16:24

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:16:28
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:29

N° Rexistro: 46498
Data envió: 27/08/2010 10:29:34.931

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1.a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada
"depuración de augas residuais en San Miguel", no Concello de Xunqueira
de Espadañedo, orzamentada con 70.000 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:16:40

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:16:45

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:16:49

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:16:54
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:30

N° Rexistro: 46499
Data envió: 27/08/2010 10:30:10.915

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
da infraestrutura de ramais secundarios de saneamento en Baiña", no
Concello de Baiona, orzamentada con 59.989,32 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 10:30
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Data envió: 27/08/2010 10:30:10.915

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:17:11

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:17:18

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:17:22

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:17:25
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:30

N° Rexistro: 46500
Data envió: 27/08/2010 10:30:43.164

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
da infraestrutura da rede principal de saneamento no lugar de Gorguillón
(Carracedo)", no Concello de Caldas de Reis, orzamentada con 79.738,16
euros incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería
de Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

mrÍFiri? I D a t a asento: 27/08/2010 10:30
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 4 6 5 0 0

Data envió: 27/08/2010 10:30:43.164

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:17:38

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:17:42

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:17:47

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:17:50
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:31

N° Rexistro: 46501
Data envió: 27/08/2010 10:31:08.897

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
de infraestrutura de saneamento en Barro e Docabo-Domedio (Castro) 2.a

fase", no Concello de Cerdedo, orzamentada con 94.869,19 euros incluida
no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio
Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:31
DEGALICIAj N O R e x ¡ s t r o . 4 6 5 0 1

Data envió: 27/08/2010 10:31:08.897

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:18:02

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:18:07

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:18:11

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:18:15
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:31

N° Rexistro: 46502
Data envió: 27/08/2010 10:31:32.631

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
da infraestrutura de saneamento en Os Piñeiro e Pedregal (Covelo-
Pontevedra)", no Concello de Covelo, orzamentada con 89.803,96 euros
incluida no convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de
Medio Rural e que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
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™ " Data asento: 27/08/2010 10:31
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 4 6 5 0 2

Data envió: 27/08/2010 10:31:32.631

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:18:27

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:18:31

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:18:35

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:18:40
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:31

N° Rexistro: 46503
Data envió: 27/08/2010 10:31:55.599

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
de infraestrutura de rede de saneamento en As Quintas (Vilar); Sendelle; e
O Seixal, Carreira e Boavista (Albeos)", no Concello de Crecente,
orzamentada con 89.924,99 euros incluida no convenio de colaboración
entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un período de
vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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™ " Data asento: 27/08/2010 10:31
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 4 6 5 0 3

Data envió: 27/08/2010 10:31:55.599

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:18:53

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:18:59

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:19:04

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:19:08
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:32

N° Rexistro: 46504
Data envió: 27/08/2010 10:32:23.849

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
de captación e abastecemento en Santo André de Souto", no Concello de A
Estrada, orzamentada con 90.176,65 euros incluida no convenio de
colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un
período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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™ " Data asento: 27/08/2010 10:32
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 4 6 5 0 4

Data envió: 27/08/2010 10:32:23.849

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:19:23

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:19:27

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:19:31

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:19:35
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PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA
Data asento: 27/08/2010 10:32

N° Rexistro: 46505
Data envió: 27/08/2010 10:32:48.129

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
da infraestrutura de saneamento ñas parroquias de Gondomar e Couso", no
Concello de Gondomar, orzamentada con 89.881,24 euros incluida no
convenio de colaboración entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e
que ten un período de vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 27/08/2010 10:32
DEGALICIA j N O R e x ¡ s t r o . 4 6 5 0 5

Data envió: 27/08/2010 10:32:48.129

Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Partido dos
Socialistas

de Galicia 5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Par lamento, 17 de agosto de 2010

Asdo. : Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:19:48

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:19:55

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:20:00

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:20:04
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PARLAMENTO DE GALICIA
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Sonia Verdes Gil, Carmen Gallego Carlvar, Carmen Cajide
Herves e Silvia Fraga Santos, 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 reposta escrita.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino (MARM) asinou
o 10 de setembro de 2009 un convenio coa Consellería de Medio Rural,
correspondente aos denominados "proxectos estratéxicos de infraestruturas
no medio rural (PEIM Rural 20009/2010), sendo obxecto deste convenio as
contratacións correspondentes ao ano 2009, fundamentalmente para a
realización de actuacións en materia de desenvolvemento rural, centradas
na execución de caminos rurais, co que se vén comprometendo o ministerio
todos os anos.

Deste xeito o MARM comprometeuse a realizar unha achega
económica de 18 millóns de euros e a Consellería de Medio Rural de 9
millóns de euros e asumir o compromiso de xestionar o conxunto do gasto
que afectara ás liñas de actuación que contempla dito convenio.

De tal xeito o MARM cumpriu eos compromisos establecidos no
devandito convenio de colaboración coa Consellería de Medio Rural,

Polo exposto, as deputadas asmantes formulan as seguintes
preguntas:

1 .a) En que fase de execución se atopa a actuación nomeada "mellora
de infraestrutura viaria e de saneamento en Os Castiñeiros e mellora da
infraestrutura de abstecemento en Estonllo", no Concello de O Grove,
orzamentada con 64.952,84 euros incluida no convenio de colaboración
entre o MARM e a Consellería de Medio Rural e que ten un período de
vixencia ata decembro deste ano?

2.a) De ser o caso, en que fase do proceso se atopa a posta en marcha
de dita actuación?
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Grupo Parlamentario

3.a) Procedeu a Consellería de Medio Rural á licitación e
contratación da devandita obra ?

partido dos 4.a) Cal é o motivo do retraso para aposta en marcha de dita obra?
Socialistas y r r

de Galicia

5.a) Cando ten pensado a Consellería de Medio Rural proceder á
contratación ou execución da obra, como executora do convenio e dado que
xa obtivo un anticipo ao financiamento por parte do ministerio no ano
2009?

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2010

Asdo.: Sonia Verdes Gil
Carmen Gallego Calvar
Carmen Cajide Herves
Silvia Fraga Santos

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Sonia Verdes Gil na data 26/08/2010 10:20:17

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2010 10:20:23

María del Carmen Cajide Herves na data 26/08/2010 10:20:28

Silvia Belén Fraga Santos na data 26/08/2010 10:20:32
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