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Fascículo 1



Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de

Galicia das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal de

vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello de Folgoso do

Courel 142502

- 08/4PRE-7162(52801) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de Gali-

cia das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal de vivenda

e rehabilitación 2009-2012 no concello da Fonsagrada 142502

- 08/4PRE-7163(52802) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de Gali-

cia das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal de vivenda

e rehabilitación 2009-2012 no concello de Foz 142502

- 08/4PRE-7164(52803) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de Gali-

cia  das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal de

vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello de Friol 142502
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de Gali-

cia das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal de vivenda

e rehabilitación 2009-2012 no concello de Guntín 142502

- 08/4PRE-7166(52805) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de Gali-

cia das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal de vivenda

e rehabilitación 2009-2012 no concello de Guitiriz 142502

- 08/4PRE-7167(52806) (64269)
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cia das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal de vivenda

e rehabilitación 2009-2012 no concello do Incio 142502

- 08/4PRE-7168(52807) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de Gali-

cia das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal de vivenda

e rehabilitación 2009-2012 no concello de Láncara 142502

- 08/4PRE-7169(52808) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de Galicia

das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal de vivenda e

rehabilitación 2009-2012 no concello de Lourenzá 142502

- 08/4PRE-7170(52809) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de Gali-

cia  das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal de

vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello de Lugo 142502

- 08/4PRE-7171(52810) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de Gali-

cia  das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal de

vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello de Meira 142502

- 08/4PRE-7347(53411) (64083)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre a equidade de xénero na composición das comisións de valo-

ración das ordes de axudas para a promoción e impulso de I+D+i

142508

- 08/4PRE-7789(54813) (64231)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre a información da Xunta de Galicia respecto da planta de tra-

tamento de residuos urbanos das provincias de Ourense e Ponteve-

dra que se compromete a construír a empresa Estela Eólica, adxu-

dicataria do concurso eólico que se vén de resolver 142510

- 08/4PRE-7896(55344) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del Carmen
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Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de Gali-

cia  das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal de

vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello de Cuntis 142502

- 08/4PRE-8497(56441) (64221)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a instalación ilegal de terrazas no núcleo histórico de Betan-

zos sufragada con recursos públicos 142512

- 08/4PRE-8754(47268) (64224)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Díaz Pardo, María Angeles e 12 deputados máis

Sobre a valoración da Consellería de Economía e Industria da res-

posta do sector artesanal á liña de axudas á artesanía galega con-

vocadas para o ano 2010 142514

- 08/4PRE-8776(47948) (64226)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre o denominado “ Plan Revive Costa da Morte/Bergantiños”

142516

- 08/4PRE-8854(52229) (64102)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as razóns que levan ao conselleiro de Economía e Industria a

excluír de xeito sistemático a lingua galega nas súas declaracións

públicas no desempeño da súa responsabilidade política 142519

- 08/4PRE-8996(54570) (64103)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto do cumprimento dos cri-

terios de igualdade entre mulleres e homes na campaña de impulso

ás prazas de abastos titulada “Este inverno presume de praceiro”

142521

- 08/4PRE-8998(54593) (64104)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 deputados máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolve-

mento de novas políticas de I+D+i que permitan diminuír o diferen-

cial negativo de Galicia coa media española no esforzo investigador

en relación co produto interior bruto 142524

- 08/4PRE-9036(56617) (64084)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o uso de toponimia deturpada, non oficial, pola Consellería de

Economía e Industria 142529

- 08/4PRE-9046(56638) (64095)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Consellería

de Sanidade no concello de Caldas de Reis no ano 2010 142530

- 08/4PRE-9056(56648) (64070)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Consellería

de Sanidade no concello de Cuntis no ano 2010 142532

- 08/4PRE-9066(56658) (64067)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Consellería

de Sanidade no concello da Estrada no ano 2010 142534

- 08/4PRE-9076(56668) (64068)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Consellería

de Sanidade no concello de Moraña no ano 2010 142536

- 08/4PRE-9086(56678) (64069)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Consellería

de Sanidade no concello de Rodeiro no ano 2010 142538

- 08/4PRE-9096(56688) (64071)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Consellería

de Sanidade no concello de Agolada no ano 2010 142540

- 08/4PRE-9106(56698) (64096) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Consellería

de Sanidade no concello de Barro no ano 2010 142542
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- 08/4PRE-9117(56709) (64074)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Con-

sellería de Sanidade no concello de Campo Lameiro no ano

2010 142544

- 08/4PRE-9127(56719) (64073)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Consellería

de Sanidade no concello de Dozón no ano 2010 142546

- 08/4PRE-9137(56729) (64072)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Consellería

de Sanidade no concello de Lalín no ano 2010 142548

- 08/4PRE-9147(56739) (64097) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Consellería

de Sanidade no concello de Pontecesures no ano 2010 142550

- 08/4PRE-9157(56749) (64098)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Consellería

de Sanidade no concello de Portas no ano 2010 142552

- 08/4PRE-9167(56759) (64099)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Consellería

de Sanidade no concello de Valga no ano 2010 142554

- 08/4PRE-9177(56769) (64060)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Consellería

de Sanidade no concello de Vila de Cruces no ano 2010 142556

- 08/4PRE-9178(56770) (64061)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Consellería

de Sanidade no concello de Vila de Cruces no ano 2010 142558

- 08/4PRE-9187(56779) (64062)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Consellería

de Sanidade no concello de Silleda no ano 2010 142560

- 08/4PRE-9197(56925) (64088)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre o prazo previsto para o cumprimento do acordo parlamenta-

rio relativo ao desvío das liñas de alta tensión que atravesan a urba-

nización Sol y Mar, en Oseiro, no concello de Arteixo 142562

- 08/4PRE-9206(57003) (64085)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Suárez Canal, Alfredo e Paz Franco, María Tereixa

Sobre os patrocinios deportivos de Galicia Calidade 142564

- 08/4PRE-9209(57029) (64094)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre as inspeccións realizadas no ano 2009 para o control do

estado do mantemento da rede de distribución de enerxía eléctrica

en Galicia e as actuacións levadas a cabo ao respecto 142566

- 08/4PRE-9210(57030) (64093)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre as inspeccións realizadas no ano 2009 para o control do

estado do mantemento da rede de distribución de enerxía eléctrica

en Galicia e as actuacións levadas a cabo ao respecto 142571

- 08/4PRE-9211(57089) (64075)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Álvarez, Fernando Xabier e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre os datos relativos ás operacións realizadas antes das modifi-

cacións establecidas na Resolución da Consellería de Economía e

Industria de axudas para a reparación de automóbiles correspon-

dentes ao Plan Remóvete, publicada no Diario Oficial de Galicia do

15 de decembro de 2010 142576

- 08/4PRE-9245(57302) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

SUMARIO



Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Ares á redacción do

Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de infor-

mación pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9252(57323) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Arteixo á redacción

do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de

información pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9253(57324) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Bergondo á redac-

ción do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de

información pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9254(57325) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Bergondo á redac-

ción do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de

información pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9255(57326) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Betanzos á redacción

do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de

información pública da súa aprobación inicial 142578

OPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9256(57327) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Boiro á redacción do

Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de infor-

mación pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9257(57328) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello da Coruña á redacción

do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de

información pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9258(57329) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veci-

ños, por institucións e por colectivos do concello de Cabana de

Bergantiños á redacción do Plan de ordenación do litoral de Gali-

cia durante o período de información pública da súa aprobación

inicial 142578

- 08/4PRE-9259(57330) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Cabanas á redacción

do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de

información pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9260(57331) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Camariñas á redac-

ción do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de

información pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9261(57332) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Cambre á redacción

do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de

información pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9262(57333) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Carballo á redacción
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do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de

información pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9263(57334) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Cariño á redacción

do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de

información pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9264(57339) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Carnota á redacción

do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de

información pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9265(57340) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Cedeira á redacción

do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de

información pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9266(57341) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Cee á redacción do

Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de infor-

mación pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9267(57342) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Coirós á redacción

do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de

información pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9268(57343) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Corcubión á redac-

ción do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de

información pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9269(57344) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Culleredo á redac-

ción do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de

información pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9270(57345) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Dodro á redacción do

Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de infor-

mación pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9271(57346) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Dumbría á redacción

do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de

información pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9272(57347) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Fene á redacción do

Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de infor-

mación pública da súa aprobación inicial 142578

- 08/4PRE-9273(57348) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veciños,

por institucións e por colectivos do concello de Ferrol á redacción do

Plan de ordenación do litoral de Galicia durante o período de infor-

mación pública da súa aprobación inicial 142578
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1. Procedementos de natureza normativa
1.2. Proxectos e proposicións de lei
1.2.1. Proxectos de lei

Emendas á totalidade formuladas ao Proxecto de lei de disci-

plina orzamentaria e sustentabilidade financeira

A Mesa da Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos,

na reunión do 11 de maio de 2011, adoptou o seguinte

acordo:

Cualificación de emendas á totalidade, de devolución, ao

Proxecto de lei de disciplina orzamentaria e sustentabilidade

financeira.

Examinado o escrito presentado e dado que se axusta aos

requisitos establecidos no Regulamento da Cámara, acorda a

súa admisión co seguinte detalle:

Emenda á totalidade 

— Doc. núm. 64754, do G.P. do Bloque Nacionalista

Galego.

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

A Mesa do Parlamento, na reunión do 2 de maio de 2011,

adoptou os seguintes acordos

4. Procedementos de información
4.4. Respostas a preguntas

Toma de coñecemento das respostas, remisión ás deputadas

e aos deputados e publicación

08/4PRE-2239(43979) (64087)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre as repotenciacións presentadas ao abeiro da Orde do

29 de marzo de 2010 para asignar novos parques eólicos

BOPG núm. 315, do 17.09.2010

- 08/4PRE-2389(44141) (64086)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre os plans de natureza industrial de especial transcen-

dencia presentados ao abeiro da Orde do 29 de marzo de

2010 para asignar novos parques eólicos

BOPG núm. 316, do 20.09.2010

- 08/4PRE-7160(52799) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del

Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de

Galicia  das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal de

vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello de Chantada

BOPG núm. 350, do 09.11.2010

- 08/4PRE-7161(52800) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del

Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta

de Galicia  das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan

estatal de vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello de

Folgoso do Courel

BOPG núm. 350, do 09.11.2010

- 08/4PRE-7162(52801) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del

Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta

de Galicia das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan

estatal de vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello da

Fonsagrada

BOPG núm. 350, do 09.11.2010

- 08/4PRE-7163(52802) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del

Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de

Galicia  das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal

de vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello de Foz

BOPG núm. 350, do 09.11.2010

- 08/4PRE-7164(52803) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del

Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de

Galicia  das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal

de vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello de Friol

BOPG núm. 350, do 09.11.2010

- 08/4PRE-7165(52804) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del

Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de

Galicia  das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal

de vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello de Guntín

BOPG núm. 350, do 09.11.2010

- 08/4PRE-7166(52805) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del

Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de

Galicia  das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal

de vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello de Guitiriz

BOPG núm. 350, do 09.11.2010

- 08/4PRE-7167(52806) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del

Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de

Galicia  das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal

de vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello do Incio

BOPG núm. 350, do 09.11.2010

- 08/4PRE-7168(52807) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del

Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta

de Galicia  das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan

estatal de vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello de

Láncara

BOPG núm. 350, do 09.11.2010

- 08/4PRE-7169(52808) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del

Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de

Galicia  das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal de

vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello de Lourenzá

BOPG núm. 350, do 09.11.2010

- 08/4PRE-7170(52809) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del

Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de

Galicia  das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal

de vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello de Lugo

BOPG núm. 350, do 09.11.2010

- 08/4PRE-7171(52810) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del

Carmen

Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta de

Galicia  das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal

de vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello de Meira

- 08/4PRE-7347(53411) (64083)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre a equidade de xénero na composición das comisións

de valoración das ordes de axudas para a promoción e

impulso de I+D+i

BOPG núm. 355, do 16.11.2010

- 08/4PRE-7789(54813) (64231)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre a información da Xunta de Galicia respecto da planta

de tratamento de residuos urbanos das provincias de

Ourense e Pontevedra que se compromete a construír a

empresa Estela Eólica, adxudicataria do concurso eólico que

se vén de resolver

BOPG núm. 366, do 01.12.2010

- 08/4PRE-7896(55344) (64269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Barcón Sánchez, María del Mar e Cajide Hervés, María del

Carmen
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Sobre os datos relativos á tramitación e xestión pola Xunta

de Galicia  das solicitudes presentadas ao abeiro do Plan

estatal de vivenda e rehabilitación 2009-2012 no concello de

Cuntis

- 08/4PRE-8497(56441) (64221)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Bouza Santiago, Ana

Luisa

Sobre a instalación ilegal de terrazas no núcleo histórico de

Betanzos sufragada con recursos públicos

BOPG núm. 383, do 29.12.2010

- 08/4PRE-8754(47268) (64224)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Díaz Pardo, María Angeles e 12 deputados máis

Sobre a valoración da Consellería de Economía e Industria

da resposta do sector artesanal á liña de axudas á artesanía

galega convocadas para o ano 2010

- 08/4PRE-8776(47948) (64226)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre o denominado “ Plan Revive Costa da Morte/Bergantiños”

- 08/4PRE-8854(52229) (64102)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as razóns que levan ao conselleiro de Economía e

Industria a excluír de xeito sistemático a lingua galega nas

súas declaracións públicas no desempeño da súa responsabi-

lidade política

- 08/4PRE-8996(54570) (64103)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto do cumpri-

mento dos criterios de igualdade entre mulleres e homes na

campaña de impulso ás prazas de abastos titulada “Este

inverno presume de praceiro”

- 08/4PRE-8998(54593) (64104)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 deputados máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desen-

volvemento de novas políticas de I+D+i que permitan dimi-

nuír o diferencial negativo de Galicia coa media española no

esforzo investigador en relación co produto interior bruto

- 08/4PRE-9036(56617) (64084)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o uso de toponimia deturpada, non oficial, pola Con-

sellería de Economía e Industria

BOPG núm. 388, do 13.01.2011

- 08/4PRE-9046(56638) (64095)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Con-

sellería de Sanidade no concello de Caldas de Reis no ano

2010

BOPG núm. 398, do 28.01.2011

- 08/4PRE-9056(56648) (64070)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Con-

sellería de Sanidade no concello de Cuntis no ano 2010

BOPG núm. 398, do 28.01.2011

- 08/4PRE-9066(56658) (64067)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Con-

sellería de Sanidade no concello da Estrada no ano 2010

BOPG núm. 398, do 28.01.2011

- 08/4PRE-9076(56668) (64068)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola

Consellería de Sanidade no concello de Moraña no ano

2010

BOPG núm. 398, do 28.01.2011

- 08/4PRE-9086(56678) (64069)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Con-

sellería de Sanidade no concello de Rodeiro no ano 2010

BOPG núm. 398, do 28.01.2011
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- 08/4PRE-9096(56688) (64071)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Con-

sellería de Sanidade no concello de Agolada no ano 2010

BOPG núm. 398, do 28.01.2011

- 08/4PRE-9106(56698) (64096) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Con-

sellería de Sanidade no concello de Barro no ano 2010

BOPG núm. 398, do 28.01.2011

- 08/4PRE-9117(56709) (64074)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Conse-

llería de Sanidade no concello de Campo Lameiro no ano 2010

BOPG núm. 398, do 28.01.2011

- 08/4PRE-9127(56719) (64073)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Con-

sellería de Sanidade no concello de Dozón no ano 2010

BOPG núm. 398, do 28.01.2011

- 08/4PRE-9137(56729) (64072)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Con-

sellería de Sanidade no concello de Lalín no ano 2010

BOPG núm. 398, do 28.01.2011

- 08/4PRE-9147(56739) (64097) 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola

Consellería de Sanidade no concello de Pontecesures no

ano 2010

BOPG núm. 399, do 31.01.2011

- 08/4PRE-9157(56749) (64098)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Con-

sellería de Sanidade no concello de Portas no ano 2010

- 08/4PRE-9167(56759) (64099)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Con-

sellería de Sanidade no concello de Valga no ano 2010

BOPG núm. 399, do 31.01.2011

- 08/4PRE-9177(56769) (64060)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Con-

sellería de Sanidade no concello de Vila de Cruces no ano

2010

BOPG núm. 399, do 31.01.2011

- 08/4PRE-9178(56770) (64061)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Con-

sellería de Sanidade no concello de Vila de Cruces no ano

2010

BOPG núm. 399, do 31.01.2011

- 08/4PRE-9187(56779) (64062)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os datos relativos ao investimento realizado pola Con-

sellería de Sanidade no concello de Silleda no ano 2010

BOPG núm. 399, do 31.01.2011

- 08/4PRE-9197(56925) (64088)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Bouza Santiago, Ana

Luisa

Sobre o prazo previsto para o cumprimento do acordo parla-

mentario relativo ao desvío das liñas de alta tensión que atra-

vesan a urbanización Sol y Mar, en Oseiro, no concello de

Arteixo

BOPG núm. 399, do 31.01.2011

- 08/4PRE-9206(57003) (64085)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Suárez Canal, Alfredo e Paz Franco, María Tereixa
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Sobre os patrocinios deportivos de Galicia Calidade

BOPG núm. 399, do 31.01.2011

- 08/4PRE-9209(57029) (64094)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre as inspeccións realizadas no ano 2009 para o control do

estado do mantemento da rede de distribución de enerxía eléc-

trica en Galicia e as actuacións levadas a cabo ao respecto

BOPG núm. 399, do 31.01.2011

- 08/4PRE-9210(57030) (64093)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre as inspeccións realizadas no ano 2009 para o control do

estado do mantemento da rede de distribución de enerxía eléc-

trica en Galicia e as actuacións levadas a cabo ao respecto

BOPG núm. 399, do 31.01.2011

- 08/4PRE-9211(57089) (64075)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Álvarez, Fernando Xabier e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre os datos relativos ás operacións realizadas antes das

modificacións establecidas na Resolución da Consellería de

Economía e Industria de axudas para a reparación de auto-

móbiles correspondentes ao Plan Remóvete, publicada no

Diario Oficial de Galicia do 15 de decembro de 2010

BOPG núm. 399, do 31.01.2011

- 08/4PRE-9245(57302) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veci-

ños, por institucións e por colectivos do concello de Ares á

redacción do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante

o período de información pública da súa aprobación inicial

BOPG núm. 399, do 31.01.2011

- 08/4PRE-9252(57323) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veci-

ños, por institucións e por colectivos do concello de Arteixo á

redacción do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante

o período de información pública da súa aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9253(57324) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos

veciños, por institucións e por colectivos do concello de

Bergondo á redacción do Plan de ordenación do litoral de

Galicia durante o período de información pública da súa

aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9254(57325) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos

veciños, por institucións e por colectivos do concello de

Bergondo á redacción do Plan de ordenación do litoral de

Galicia durante o período de información pública da súa

aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9255(57326) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veci-

ños, por institucións e por colectivos do concello de Betanzos

á redacción do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante

o período de información pública da súa aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9256(57327) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veci-

ños, por institucións e por colectivos do concello de Boiro á

redacción do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante

o período de información pública da súa aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9257(57328) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veci-

ños, por institucións e por colectivos do concello da Coruña á

redacción do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante

o período de información pública da súa aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011
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- 08/4PRE-9258(57329) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos

veciños, por institucións e por colectivos do concello de

Cabana de Bergantiños á redacción do Plan de ordenación

do litoral de Galicia durante o período de información

pública da súa aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9259(57330) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos

veciños, por institucións e por colectivos do concello de

Cabanas á redacción do Plan de ordenación do litoral de

Galicia durante o período de información pública da súa

aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9260(57331) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos

veciños, por institucións e por colectivos do concello de

Camariñas á redacción do Plan de ordenación do litoral de

Galicia durante o período de información pública da súa

aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9261(57332) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos

veciños, por institucións e por colectivos do concello de

Cambre á redacción do Plan de ordenación do litoral de

Galicia durante o período de información pública da súa

aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9262(57333) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos

veciños, por institucións e por colectivos do concello de

Carballo á redacción do Plan de ordenación do litoral de

Galicia durante o período de información pública da súa

aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9263(57334) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos

veciños, por institucións e por colectivos do concello de

Cariño á redacción do Plan de ordenación do litoral de Gali-

cia durante o período de información pública da súa aproba-

ción inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9264(57339) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos

veciños, por institucións e por colectivos do concello de

Carnota á redacción do Plan de ordenación do litoral de

Galicia durante o período de información pública da súa

aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9265(57340) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos

veciños, por institucións e por colectivos do concello de

Cedeira á redacción do Plan de ordenación do litoral de

Galicia durante o período de información pública da súa

aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9266(57341) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veci-

ños, por institucións e por colectivos do concello de Cee á

redacción do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante

o período de información pública da súa aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9267(57342) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel
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Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veci-

ños, por institucións e por colectivos do concello de Coirós á

redacción do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante

o período de información pública da súa aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9268(57343) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veci-

ños, por institucións e por colectivos do concello de Corcubión

á redacción do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante

o período de información pública da súa aprobación inicial

BOPG núm. 410, do 15.02.2010

- 08/4PRE-9269(57344) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos

veciños, por institucións e por colectivos do concello de

Culleredo á redacción do Plan de ordenación do litoral de

Galicia durante o período de información pública da súa

aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9270(57345) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos veci-

ños, por institucións e por colectivos do concello de Dodro á

redacción do Plan de ordenación do litoral de Galicia durante

o período de información pública da súa aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9271(57346) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos

veciños, por institucións e por colectivos do concello de

Dumbría á redacción do Plan de ordenación do litoral de

Galicia durante o período de información pública da súa

aprobación inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9272(57347) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos

veciños, por institucións e por colectivos do concello de

Fene á redacción do Plan de ordenación do litoral de Galicia

durante o período de información pública da súa aprobación

inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

- 08/4PRE-9273(57348) (64223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Táboas Veleiro, María Teresa e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre os datos relativos ás alegacións presentadas polos

veciños, por institucións e por colectivos do concello de

Ferrol á redacción do Plan de ordenación do litoral de Gali-

cia durante o período de información pública da súa aproba-

ción inicial

BOPG núm. 401, do 02.02.2011

Santiago de Compostela, 4 de maio de 2011

José Manuel Baltar Blanco

Vicepresidente 1.º
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Á Mesa do Parlamento

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

disposto no Regulamento da Cámara, apresenta a seguinte emenda á totalidade,

de devolución, ao Proxecto de leí de disciplina orzamentaria e sustentabilidade

financeira (doc. núm. 64031), polas seguintes razóns:

O "proxecto de lei de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira" pretende

someter o proceso de elaboración, aprobación e execución dos orzamentos da

Xunta de Galiza ao corsé ideolóxico do déficit cero.

Este proxecto traslada ao ámbito galego a filosofía e as restriccións xa establecidas

na lexislación estatal de estabilidade orzamentaria e as derivadas dos propios

acordos adoptados no seo do Consello de Política Fiscal e Financeira. Asistimos a

un verdadeiro "reviva!" da propaganda do déficit cero que acompañara as leis de

estabilidade orzamentaria impulsadas polo gobernó de Aznar no ano 2001, sen que

se teña demostrado a súa utilidade na prevención da crise económica, na

conservación do emprego, nin siquera na propia contención do déficit en momentos

de caídas drásticas dos ingresos públicos.

Pero para continuar coa propaganda da austeridade non é suficiente con "trasponer"

ao ordenamento galego as restriccións derivadas da lexislación estatal e

comunitaria, é necesario ir mais ala, e ademáis hai que ser os primeiros.

Este proxecto de lei pretende o establecemento dun límite anual de gasto non

financeiro para a Administración galega e para o conxunto do sector público

142492



PARLAMENTO DE GALICIA
. REXISTRO XERAL ENTRADA

™ " Data asento: 05/05/2011 18:24
DEGALICIA j N O R e x i s t r o . 6 4 7 5 4

Data envió: 05/05/2011 18:24:10.200

¡KÍSJSS SS?!íSStíSS SílSS»
OFICINA PARLAMENTAR
Parlamento de Galiza

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

gp-bng@parlamentodegalicia.es
15702 Santiago de Compostela

Galiza

autonómico, vinculando a súa magnitude á evolución do PIB real, mesmo ñas fases

de crecimento económico.

Nada se di das metodoloxías nin dos órgaos encargados da elaboración das

previsións macroeconómicas, sobre as que se fundamentará o límite máximo de

gasto que deberá refrendar o Parlamento logo da súa aprobación gubernamental.

A política orzamentaria desvinculase por completo de obxectivos reais, expresados

en termos de produción e emprego, non se prevén mecanismos que garantan a

provisión de servizos públicos esenciais nos casos de incumprimento dos obxectivos

financeiros, limitase a autonomía universitaria, impoñendo a definición e a cuantía

dos seus orzamentos e obrigase a que calquer hipotética desviación positiva dos

ingresos se teña que adicar, necesariamente, á minoración do déficit ou á redución

do endebedamento.

Pola contra, permítese que medre ilimitadamente o déficit encuberto e o

endebedamento agochado en proxectos público-privados.

Desde o punto de vista formal, non hai motivos reais que xustifiquen a tramitación

desta norma pola vía de urxencia, limitando e pervertindo o debate parlamentar, ao

tempo que se vulnera a lexislación e se priva á sociedade galega dunha análise

plural e sosegada das súas implicacións macroeconómicas por parte dos axentes

sociais no seo do Consello Económico e Social de Galiza.

O BNG rexeita este proxecto de lei:
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Porque desprecia a estabilidade macroeconómica, o crecimento e o emprego,

situando o equilibrio financeiro como único obxectivo das contas públicas.

Porque limita a capacidade de actuación da Xunta de Galiza e do sector público

autonómico para estimular o crecimento económico e a xeración de emprego.

Porque impide o progreso económico e social de Galiza, limitando a capacidade de

actuación da Administración galega mesmo ñas fases de crecimento do ciclo

económico.

Porque relega o papel do gobernó galego ao de mero espectador, cando non ao de

remora, da evolución económica.

Porque subordina a provisión de servizos públicos esenciais, como a educación ou a

sanidade, á consecución dun determinado obxectivo financeiro.

Porque ignora o endebedamento público contraído a través de mecanismos de

financiamento público-privado.

Porque vulnera o principio de autonomía universitaria, ao consthnxir a definición,

aprobación e execución das súas propias contas.

Porque pervirte a definición de productividade ao establecer incentivos económicos

para os empregados públicos en función da consecución dos obxectivos financeiros,

sen ter en conta nin a cantidade nin a calidade na provisión dos servizos públicos.
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Porque desde o punto de vista formal, non reúne os requisitos legalmente

establecidos para a súa tramitación, ao non ter sido sometido ao informe do

Consello Económico e Social, e ademáis,

Por non estar xustificada a urxencia na súa tramitación.

Por todas estas razóns, o BNG formula a presente emenda de totalidade ao

"Proxecto de lei de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira", con

solicitude de devolución ao gobernó.

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2011.

Asdo.: Fernando Xabier Blanco Alvarez

Deputadodo G.P. do BNG

Carlos Aymerich Cano

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Carlos Ignacio Aymerich Cano na data 05/05/2011 18:23:07

Fernando Xabier Blanco Álvarez na data 05/05/2011 18:23:14
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 43979, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Henrique

Viéitez Alonso, sobre "as repotenciacións presentadas ao abeiro da Orde

do 29 de marzo de 2010 para asignar novos parques eólicos", (publicada

no BOPG núm. 315, do 17 de setembro de 2010), teño a honra de enviarlle, para

así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento

de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Economía e

Industria, que ten o seguinte contido:

"A Orde do 29 de marzo de 2010 para a asignación de 2.325 MW de potencia na

modalidade de novos parques eólicos en Galicia, establece no seu artigo 1.3

unha potencia máxima de selección en proxectos de repotenciación de parques

eólicos existentes de 200 MW.

Pola súa parte o Decreto 138/2010, do 5 de agosto, establece o procedemento e

as condicións técnico-administrativas para a obtención das autorizacións de

proxectos de repotenciación de parques eólicos existentes na Comunidade

Autónoma de Galicia.

Este Decreto é de aplicación a aqueles parques eólicos que cumpran o disposto

na Disposición Transitoria sétima do Real Decreto 661/2007, do 25 de maio, polo

que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial.

As condicións que establece esta disposición son:

- Data de inscrición no Rexistro de Instalacións de Produción de Enerxía Eléctrica

anterior ao 31 de decembro de 2001.
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- A repotenciación non debe suponer un aumento da potencia total instalada

superior ao 40 %.

Se o parque eólico obxecto de repotenciación non cumpre as condicións

recollidas na devandita disposición e ademáis a repotenciación supon un

aumento da potencia do parque, o Decreto 138/2010, dispon no seu artigo 2,

que as solicitudes de repotenciación deberán ser presentadas de acordó co

procedemento establecido nos artigos 27 e seguintes da Lei 8/2009, do 22 de

decembro, é dicir, ao abeiro das correspondentes ordes de convocatoria ditadas

pola consellería competente en materia de enerxía.

O anteproxecto de Repotenciación do parque eólico de Zas, presentado por EDP

Renewables Europe, S.L., non cumpre o establecido pola Disposición Transitoria

sétima do Real Decreto 661/2007, xa que o incremento de potencia instalada

supera o 40 % (a potencia actual é de 24 MW e coa repotenciación pasaría a ter

39 MW).

Ademáis, o devandito anteproxecto competía con todos os demais anteproxectos

presentados, fosen repotenciacións ou non, xa que os 200 MW de potencia

máxima establecidos para as repotenciacións pola Orde de convocatoria

constitúen un límite máximo, non implicando en ningún caso unha reserva de

potencia para estes anteproxectos."
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0 que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O directorj<eral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

fo García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 44141, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Henrique

Viéitez Alonso, sobre "os plans de natureza industrial de especial

transcendencia presentados ao abeiro da Orde do 29 de marzo de 2010

para asignar novos parques eólicos", (publicada no BOPG núm. 316, do 20

de setembro de 2010), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Economía e Industria, que ten o seguinte

contido:

"A Orde do 29 de marzo de 2010 para a asignación de 2.325 MW de potencia na

modalidade de novos parques eólicos en Galicia, establece no seu artigo 1.3

unha potencia máxima de selección en proxectos de repotenciación de parques

eólicos existentes de 200 MW.

Pola súa parte o Decreto 138/2010, do 5 de agosto, establece o procedemento e

as condicións técnico-administrativas para a obtención das autorizacións de

proxectos de repotenciación de parques eólicos existentes na Comunidade

Autónoma de Galicia.

Este Decreto é de aplicación a aqueles parques eólicos que cumpran o disposto

na Disposición Transitoria sétima do Real Decreto 661/2007, do 25 de maio, polo

que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica en réxime especial.

As condicións que establece esta disposición son:

- Data de inscrición no Rexistro de Instalacións de Produción de Enerxía Eléctrica

anterior ao 31 de decembro de 2001.
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- A repotenciación non debe suponer un aumento da potencia total instalada

superior ao 40 %.

Se o parque eólico obxecto de repotenciación non cumpre as condicións

recollidas na devandita disposición e ademáis a repotenciación supon un

aumento da potencia do parque, o Decreto 138/2010, dispon no seu artigo 2,

que as solicitudes de repotenciación deberán ser presentadas de acordó co

procedemento establecido nos artigos 27 e seguintes da Lei 8/2009, do 22 de

decembro, é dicir, ao abeiro das correspondentes ordes de convocatoria ditadas

pola consellería competente en materia de enerxía.

O anteproxecto de Repotenciación do parque eólico de Zas, presentado por EDP

Renewables Europe, S.L., non cumpre o establecido pola Disposición Transitoria

sétima do Real Decreto 661/2007, xa que o incremento de potencia instalada

supera o 40 % (a potencia actual é de 24 MW e coa repotenciación pasaría a ter

39 MW).

Ademáis, o devandito anteproxecto competía con todos os demais anteproxectos

presentados, fosen repotenciacións ou non, xa que os 200 MW de potencia

máxima establecidos para as repotenciacións pola Orde de convocatoria

constitúen un límite máximo, non implicando en ningún caso unha reserva de

potencia para estes anteproxectos."
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

de Relacións Institucionais e ParlamentariasO diré

tro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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RS/ms

2 6 ABR. 2011 S A I D .f5.8.JNlúm.

preguntas con resposta escrita números.: 51700, 51701,

51704, 51705, 51706, 51708, 51709, 51710, 51711,

51714, 51716, 51717, 51718, 51719, 51720, 51722,

51725, 51726, 51727, 51728, 51729, 51730, 51731,

51737, 51738, 51739, 51740, 51741, 51742, 51743,

51786, 51789, 51792, 51795, 51798, 51822, 51823,

51826, 51827, 51828, 51829, 51830, 51831, 51832,

51835, 51836, 51837, 51838, 51839, 51840, 51841,

51844, 51845, 51846, 51847, 51848, 51849, 51850,

51853, 51854, 51855, 51856, 51857, 51858, 51859,

51862, 51863, 51864, 51865, 51866, 51867, 51868,

52782, 52783, 52784, 52785, 52786, 52787, 52788,

52791, 52792, 52793, 52794, 52795, 52796, 52797,

52800, 52801, 52802, 52803, 52804, 52805, 52806,

52809, 52810, 52811, 52812, 52813, 52814, 52815,

52818, 52819, 52820, 52821, 52822, 52823, 52824,

52827, 52828, 52829, 52830, 52831, 52832, 52833,

52836, 52837, 52838, 52839, 52840, 52841, 52842,

52845, 52846, 52847, 52848/55329, 55330, 55331,

55334, 55335, 55336, 55337, 55338, 55339, 55340,

55343, 55344/ 55346, 55347, 55348, 55350, 55352,

55358, 55360, 55361, 55362, 55363, 55364, 55365,

55369, 55370, 55371, 55372, 55373, 55374, 55375,

55378, 55379, 55380, 55381, 55382, 55383, 55384,

En relación coas

51702, 51703,

51712, 51713,

51723,51724,

51733, 51736,

51779, 51782,

51824, 51825,

51833, 51834,

51842, 51843,

51851, 51852,

51860, 51861,

51869, 51870,

52789, 52790,

52798, 52799,

52807, 52808,

52816, 52817,

52825, 52826,

52834, 52835,

52843, 52844,

55332, 55333,

55341, 55342,

55354, 55356,

55366, 55367/

55376, 55377,

1
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55385, 55386, 55387, 55388, 55389, 55390, 55391, 55392, 55393,

55394, 55395, 55396, 55397/55537, 55398, 55701, 55702, 55704,

55705, 55706, 55707, 55708, 55709, 55710, 55711, 55712, 55713,

55715, 55716, 55718, 55719, 55720, 55721, 55722, 55723, 55724,

55725, 55726, 55727, 55728, 55729, 55730, 55731/55733, 55735,

55736, 55737, 55738, 55739, 55740, 55741, 55742, 55743, 55744,

55745, 55746, 55747, 55748, 55749, 55750, 55751, 55752, 55753,

55754, 55755, 55756, 55757, 55758, 55759, 55760, 55761, 55762,

55763, 55764, 55765, 55766, 55767, 55768, 55769, 55770, 55771,

55772, 55773, 55774, 55775, 55776, 55777, 55778, 55779, 55780,

55781, 55782, 55783, 55784, 55785, 55786, 55787, 55788, 55789,

55790, 55791, 55792, 55793, 55794, 55795 e 55796, formuladas polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Camen

Cajide Hervés e dona María del Mar Barcón Sánchez, sobre "os datos

relativos á tramitación e xestión pola Xunta de Galicia das

solicitudes presentadas ao abeiro do Plan estatal de vivenda e

rehabilitación 2009-2012 en concellos de Galicia", (publicadas nos

BOPG números 348, 349, 350, 370, 374 e 380, do ano 2010), teño a honra

de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que ten o

seguinte contido:

"Ata mediados do mes de xaneiro de 2011, os datos de subvencións

autonómicas solicitadas e aprobadas ao abeiro do Plan de Vivenda, así como

o importe das axudas concedidas, son as seguintes:

CONCELLO

Allariz
Ames
Arnoia

Arteixo
Baiona

N° solicitudes
presentadas

3
7
1

8

1

Aprobadas

1
4
1

7

1

Importe das axudas
aprobadas(€)

3.910,82
2.980,79
2.154,70

5.667,42
1.225,25
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CONCELLO

Baralla
Barbadas
Barco (0)
Bueu
Caldas de Reís
Cambados
Cambre
Cangas
Carballeda
Carballiño
Carino
Carral
Coruña (A)
Cospeito
Culleredo
Curtís
Dumbría
Fene
Ferrol
Fonsaqrada (A)
Illa de Arousa (A)
Lobios
Lugo
Melide
Mondoñedo
Naron
Niqrán
Nogueira de Ramuín
Noia
Valadouro (0)
Oleiros
Ordes
Oroso
Ourense
Padrón
Pobra de Trives (A)
Poio
Pontedeume
Pontevedra
Rábade
Ribadeo
Ribeira
Rúa (A)
Sada

Santiago
Sanxenxo

N° solicitudes
presentadas

i
i

7

6
1
2
1

1
1

1
1
1

215
2
2

7

1

8
46

1
1
1

115

1

1

38
1

30
14
12

36

1

4

232

1

6
1

1
11

1

1
1
1

10

5
4

Aprobadas

i

1

6

1
1

1
1

1

133

1

1

3

6
24

1

83

1

31
1

7
7

25
1

32

1

l j

6
1

1

3

Importe das axudas
aprobadas (€)

3.400,00

5.800,00
3.414,21

3.605,00
228,50

3.824,28
729,26

2.567,25

167.897,82
1.790,75
1.500,00
4.599,40

7.191,36
24.942,22

2.700,00

126.006,42

3.161,97
33.426,50

1.160,05

5.281,90
15.028,14
33.381,01

1.061,31

67.533,21

3.681,60

2.500,00
6.656,29
2.646,74

733,99

3.036,53
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CONCELLO
i

SNIeda
Teo

Tu,

Verín
Vigo
Vilagarcía de Arousa
Vilalba
Viveiro
Xinzo de Limia

N° solicitudes
presentadas

i

23

8
1

84

3

1
1

2

Aprobadas

i

4

7

1

56

3

1

Importe das axudas
aprobadas(€)

1.125,00
8.915,08

14.735,25
2.787,80

65.729,27
3.820,24

8.605,61

Compre precisar que a diferenza entre solicitudes presentadas e axudas

aprobadas non equivale a axudas denegadas, xa que á data de elaboración

da información había solicitudes de 2010 que estaban en tramitación,

pendentes de ser aprobadas.

No resto de concellos non se presentaron solicitudes de axudas autonómicas

ao abeiro do Plan de Vivenda nos anos indicados.

Ademáis, asignáronse os seguintes obxectivos de áreas de rehabilitación:

CIDADE

A Coruña

Allariz

Betanzos

Cambados

Cangas

Castro Caldelas

Celanova

Chantada

rerrol

Lourenzá

NOME ÁREA

Conxunto Histórico

Grupo vivendas O Birloque

Grupo vivendas Sta. Cristina

Grupo vivendas Os Mariñeiros

Allariz

Conxunto Histórico

Cambados

Cangas

Castro Caldelas

Celanova

Chantada

Conxunto Histórico

A Grana

Lourenzá

OBXECTIVOS

2009

159

14

23

11

19

11

15

23

14

14

18

23

7

9

OBXECTIVOS
2010

40

52

54

14

19

27

16

16

22

27

8

11
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CIDADE

Lugo

Mondoñedo

Monforte de Lemos

Mugardos

Muros

Neda

Noia

Ourense

Padrón

Pontevedra

Quiroga

Rianxo

Ribadavia

Ribadeo

Santiago Compostela

Sarria

Tu i

Verín

Vigo

Vilagarcía de Arousa

Vilalba

Viveiro

NOME ÁREA

Conxunto Histórico

Sagrado Corazón

Mondoñedo

Monforte de Lemos

Conxunto Histórico

Conxunto Histórico

Conxunto histórico

Conxunto Histórico

Conxunto Histórico

Seixalbo

Polvorín, Camelias e Carballeira

Núcleo Padrón

Estríbela

Praza Maior e Pazos de Móndelo

Rianxo, Rianxiño a Fincheira

Conxunto Histórico

San Cristovo

Ribadeo

Rinlo

Conxunto Histórico

Pontepedriña

Vista Alegre

Sarria

Tui

Verín

Casco Vello

Bouzas

Carril

Vilaxoán

Casco Histórico

Vilalba

Viveiro

OBXECTIVOS
2009

68

10

18

18

27

18

23

10

9

23

18

9

14

10

23

14

68

45

18

11

14

10

68

23

11

11

12

14

23

OBXECTIVOS
2010

82

22

22

15

33

14

22

27

10

77

11

27

22

11

16

10

27

16

82

55

22

14

16

10

82

27

14

14

28

16

27
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Asemade, nos obxectivos de 2010 ¡ncluíronse 573 na área de rehabilitación

do Camino de Santiago (as sete rutas) que afectan a un total de 108

concellos galegos.

A tramitación das axudas ñas áreas de rehabilitación é competencia das

oficinas municipais de rehabilitación, que son as que disponen de

información sobre as axudas solicitadas e concedidas en cada ano."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Cáiffcí-o García

bxcma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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CONSELLERÍA BE^RpifDFÑñi
ADMINISTHACIÓNS PÚBLIcks ? x í " . » ,
DiKaoKXEwiotHució« umiRiaouis Í WUMNTML*

1 5 ABR. 2011

S A 1 D
7^50Núm.RS/bl

PARLAMENTÓLE GALICIA
REXISTRO XíRÁL ENTRADA

I 1 8 ABR. 2011 |

CHOtli\ú;n

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 53411, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Ana

Belén Pontón Móndelo e don Henrique Viéitez Alonso, sobre "os plans de

natureza industrial de especial transcendencia presentados ao abeiro da

Orde do 29 de marzo de 2010 para asignar novos parques eólicos",

(publicada no BOPG núm. 355, do 16 de novembro de 2010), teño a honra de

enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Economía

e Industria, que ten o seguinte contido:

"En primeiro lugar semella necesario precisar un punto que afecta ás comisións

de valoración, que é o feito de que a composición das mesmas se determina por

cargos da Xunta de Galicia. Isto quere dicir que son nomeados sen ter en conta o

sexo, nomease ao posto e non ao funcionario.

No 2010, as mulleres formaron parte das comisións de valoración ata en 46

ocasións, incrementándose as intervencións dos homes neste mesmo número."
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O dire^tewceral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

>tro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
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DIRECCIÓN XERAt DE KEUCIÓNS INSTiTUCIONAIS EPARUMENTARIAS

2 5 ABR. 2011

S A I D A
..._7

PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA

RS/bl
Núm

¡ 2 5 ABR. 2011

Núm v*:r«o

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 54813, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Isabel

Sánchez Montenegro, sobre "a información da Xunta de Galicia respecto da

planta de tratamento de residuos urbanos das provincias de Ourense e

Pontevedra que se compromete a construir a empresa Estela Eólica,

adxudicataria do concurso eólico que se vén de resolver", (publicada no

BOPG núm. 366, do 1 de decembro de 2010), teño a honra de enviarlle, para así

dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de

Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Economía e Industria,

que ten o seguinte contido:

"A Consellería de Economía e Industria, a única información da que dispon é

a que acompaña á solicitude de admisión a trámite de parques eólicos ao

abeiro da Orde de 29 de marzo de 2010 para a asignación de 2.325 MW de

potencia na modalidade de novos parques eólicos en Galicia.

Segundo consta na documentación presentada, a planta de tratamento de

residuos sólidos urbanos con xeración termoeléctrica de 50 MW, estaría

situada no concello de Dozón e as plantas de transferencia nos concellos de

Agolada, Mazaricos, O Incio, Baralla e Chandrexa de Queixa, tendo unha

capacidade máxima de 900.000 toneladas/ano.

Polo que se indica trataría residuos sólidos urbanos. En concreto, residuos

xerados no ámbito doméstico ou comercial, así como os de procedencia

industrial pero análogos aos urbanos e que poden ser xestionados

conxuntamente con eles.
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A proposta de planta de tratamiento consta de:

• Planta de clasificación de envases lixeiros.

• Planta de elaboración de combustible derivado de residuos.

• Planta de coxeración.

• Planta termoeléctrica de 50 MW.

Conta tamén con sistema de recuperación de metáis, sistema de recuperación

de inertes e depuradora. Así mesmo, dentro da proposta existe unha planta

termoeléctrica."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

I t4&«lf t Oteo García

u

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS i PARLAMENTARIAS

1 9 ABR. 2011

S A I D A
Núm.

RS/bl
PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA

2 5 ABR, 2011

Nurn. &M12.)

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56441, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Carlos

Ignacio Aymerich Cano e dona Ana Luisa Bouza Santiago, sobre "a instalación

ilegal de terrazas no casco histórico de Betanzos sufragada con recursos

públicos", (publicada no BOPG núm. 383, do 29 de decembro de 2010), teño a

honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, pola

Consellería de Trabado e Benestar e pola Consellería de Cultura e

Turismo,, que ten o seguinte contido:

"A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas non colaborou

financeiramente ñas obras realizadas polo concello de Betanzos, na praza dos

Irmáns Garía Naveira. As ditas actuacións, realizadas a través do denominado

Plan E do Gobernó do Estado, foron financiadas en exclusiva polo departamento

competente en materia de vivenda, hoxe integrado no Ministerio de Fomento.

Pola súa banda, a Consellería de Traballo e Benestar indica que non se ten

constancia da existencia de denuncia algunha relativa a deficiencias na

accesibilidade da instalación de terrazas no casco histórico de Betanzos, e no

caso de que a pregunta fora elevada a denuncia perante a Comisión Técnica de

Accesibilidade, sería tramitada como tal pola dita Comisión, co soporte técnico e

administrativo do Servizo de Promoción da Accesibilidade.

Pola súa banda, a Consellería de Cultura e Turismo sinala que as terrazas,

consistentes nunha plataforma de madeira disposta sobre o pavimento existente,
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están situadas dentro do ámbito da zona antiga de Betanzos, declarada conxunto

histórico-artístico mediante o Decreto 3850, do 31 de decembro de 1970 (BOE

10/02/70), e regulada mediante un Plan Especial de Protección e Ordenación do

casco histórico de Betanzos (PEPOCH) aprobado co data de 2 de decembro de

1992.

De conformidade co disposto na Lei 8/1995, do 30 de outubro, de Patrimonio

Cultural de Galicia, e concretamente ao abeiro do seu artigo 47.2, son os

concellos os competentes para autorizar as obras que se desenvolven dentro do

ámbito dun plan especial de protección aprobado definitivamente, incluidas as

dos contornos dos monumentos declarados, requiríndose só para as

intervencións arqueolóxicas autorización por parte da Consellería de Cultura e

Turismo.

A este respecto compre indicar que, con data trece de outubro de 2009, a

xefatura territorial da Coruña, por delegación do Director Xeral do Patrimonio

Cultural, resolveu autorizar a realización dun control arqueolóxico de

reordenación da Praza Irmáns García Naveira no concello de Betanzos."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

o García

Excma. SraJ Presidenta do Parlamento de Galicia
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2 5 ABR. 2011
RS/ms

PARLAMENTO DE GALICIA
REXI3TRO XERAL ENTRADA

S A i D hZñNúm.

2 5 ABR. 2011
i

Núm y>X.<rtí4....

En relación coa pregunta con resposta oral en pleno número: 47268,

formulada polo Grupo Parlamentario do Partido Popular de Galicia, a

iniciativa de dona María Ángeles Díaz Pardo, sobre "a valoración da

Consellería de Economía e Industria da resposta do sector artesanal

á liña de axudas á artesanía galega convocadas para o ano 2010",

(publicada no BOPG núm. 313 do 15 de setembro de 2010), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

setembro-decembro de 2010 (BOPG núm. 388 do 13 de xaneiro de 2011),

teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada

pola Consellería de Economía e Industria, que ten o seguinte contido:

"Ao contido das cuestións da presente iniciativa parlamentaria deuse

resposta en tempo e forma, na Comisión 6a, Industria, Enerxía, Comercio e

Turismo, celebrada o día 12 de novembro de 2010 ao contestar a iniciativa

47267. Ñas intervencións levadas a cabo pola directora xeral de Comercio,

expúxose de xeito pormenorizado a situación existente ao respecto,

remitíndonos ao contido das mesmas debido a claridade e a extensión de

contido a outras cuestións que exceden do solicitado nesta."
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O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

í € S « ^

García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PJUtUMENTMUS

RS/ms 2 5 ABR. 2011PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA

S A I DA
Núm Z5.8.Q2 5 ABR. 2011

$Ml2SoNúm.
, i

En relación coa pregunta con resposta oral en pleno número: 47948,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Carlos Ignacio Aymerich Cano, sobre "o denominado

'Plan Revive Costa da Morte/Bergantiños1", (publicada no BOPG núm.

319 do 23 de setembro de 2010), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2010

(BOPG núm. 388 do 13 de xaneiro de 2011), teño a honra de enviarlle, para

así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de

Economía e Industria, que ten o seguinte contido:

"Nomeadamente, e a modo de exemplo, o plan Revive está presente no

cadro que recolle diversas actuacións, entre elas a marcada co código 004

DA "Axudas para grandes investimentos empresariais. Plan Revive Costa da

Morte", que recolle unha consignación mínima para apoiar mediante

subvencións grandes investimentos empresariais nesa zona.

A rebaixa do dez por cento no prezo das parcelas do polígono de Bértoa

únese ás facilidades dadas polo IGVS e as empresas públicas Xestur por

medio do novo prego de cláusulas para a venda de solo empresarial, no que

se ¡nclúe a posibilidade de aprazar ata o setenta por cento do prezo.

Os polígonos de Malpica, Vimianzo e Cee son promovidos por Suelo

Empresarial del Atlántico (SEA). O Consello de Administración de SEA,

1
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celebrado a comezos de outubro aprobou unha rebaixa do 15% no prezo do

solo empresarial en varios parques, entre os que se atopan os de Malpica e

Vimianzo. O de Cee aínda non está á venda

O proxecto de orzamentos para 2011 tamén recolle unha partida de 37,5

millóns de euros en préstamos BEI para financiar investimentos amparados

por plans especiáis e que afecta directamente ao devandito Plan.

O resto das dotacións estimadas para o financiamento do Plan Revive están

en partidas xenéricas como as de axudas para a creación de novas

empresas (emprendedores), axudas á reorientación e á competitividade

empresarial, axudas á innovación ou préstamos BEI. Non hai un límite

concreto para proxectos da Costa da Morte, para poder atender todos os

proxectos viables que se presenten; do mesmo xeito, podería ampliarse a

partida mínima reservada para apoiar grandes investimentos na zona.

(A parte referida a rebaixas nos prezos de solo industrial na Costa da Morte

debe figurar no correspondente proxecto de orzamento da Consellería de

Medio Ambiente)

Por outra banda sinalar que desde o mesmo momento en que foi aprobado

o Plan Revive no consello da Xunta, o pasado 9 de setembro, a web do

Igape publicou un resume dos obxectivos e recursos previstos para o

desenvolvemento do mesmo. A discriminación positiva a favor dos

municipios da Costa da Morte que se benefician do previsto no Plan Revive,

está recollida no anexo V das bases reguladores das axudas a investimentos

empresariais de máis de 500.000 euros e igualmente publicada na web do

Igape, na Base Xeral de Axudas do Igape. O investimento mínimo apoiable

é de 200.000 euros na Costa da Morte, onde ademáis se garante unha

subvención mínima do 20% para proxectos de nova implantación nesa

zona, e do 15% nos investimentos de ampliación, modernización ou

innovación tecnolóxica.
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Polo que se refire ás bonificacións de xuros dos préstamos con Fondos do

Banco Europeo de Investimentos, a correspondente modificación das bases

reguladoras foi aprobada polo consello de dirección do Igape do mes de

setembro e aparecerá na web en canto se publique no Diario Oficial de

Galicia."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

¡arda

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 52229,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Bieito Lobeira Domínguez, sobre "as razóns que levan

ao conselleiro de Economía e Industria a excluir de xeito

sistemático a lingua galega ñas súas declaracións públicas no

desempeño da súa responsabilidade política", (publicada no BOPG

número 334 do 15 de outubro de 2010), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-

decembro de 2010 (BOPG número 388 do 13 de xaneiro de 2011), teño a

honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Economía e Industria, que ten o seguinte contido:

"En primeiro lugar hai que sinalar, que a Consellería de Economía e

Industria respecta en todo momento e trata de dignificar e prestixiar a

lingua galega. Deste xeito, ten presente o establecido no artigo 15.2.7° da

Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na

Administración pública galega. E o mesmo acontece eos acordos

parlamentarios neste senso.

Por outra banda sinalar que o uso do galego é normal, realizando de xeito

excepcional algunha intervención puntual noutra lingua oficial na nosa térra

en presenza de persoas non galegofalantes. En todo caso semella fora de

lugar cualificar isto como desprezo ou de carácter obstinado, redundante,

teimudo, reiterado e deliberado, como sinala o deputado.

1
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O compromiso público da Consellería de Economía e Industria a prol da

lingua galega é firme e así continuará a ser, sen necesidade de que un

acordó ou norma o estableza debido a que é unha das nosas sinais de

identidade que nos define e da que facemos uso de xeito cordial e

constante."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

N.

í> GarcíaRobe

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 54570,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Belén Pontón Móndelo e don Henrique Viéitez Alonso,

sobre "a opinión da Xunta de Galicia respecto do cumprimento dos

criterios de igualdade entre mulleres e homes na campaña de

impulso ás prazas de abastos titulada 'Este invernó presume de

praceiro"', (publicada no BOPG número 361 do 24 de novembro de 2010),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións setembro-decembro de 2010 (BOPG número 388 do 13 de

xaneiro de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a

contestación formulada pola Consellería de Economía e Industria, que

ten o seguinte contido:

"A Consellería de Economía e Industria, e neste caso a Dirección Xeral de

Comercio, sostén que a igualdade preside a campaña 'Escolle a túa

praceira-Escolle ao teu praceiro'e rexeita as acusacións de sexismo e

machismo verquidas contra ela, ao mesmo tempo que apunta que as

fotografías que ilustran os carteis demostran a realidade actual das prazas

de abastos galegas.

Deste xeito, nunha das ¡maxes, empregadas en clave de humor, aparece

unha señora bicando na meixela ao seu praceiro, e na segunda das imaxes

é un home quen bica na meixela á súa praceira, demostrando por partida

dobre que o perfil dos usuarios dos moitos mercados de abastos galegos ten

1
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mudado nos últimos tempos, e que ñas prazas conviven tamén

traballadoras e traballadores.

A situación que se recrea ñas imaxes non responde ao clásico estereotipo,

xa que nesta campaña tanto a muller como o home intercambian roles

nunha situación de igualdade.

O obxectivo desta iniciativa, que non se levara a cabo en Galicia até o de

agora, é impulsar e visualizar, por primeira vez en Galicia, o noso consumo

nos mercados municipais galegos, así como potenciar a figura profesional

das praceiras e dos praceiros, tal e como sinalou a directora xeral de

Comercio, Nava Castro Domínguez, durante o acto de presentación da

campaña, porque estes mercados suponen a mellor oferta de produtos

frescos de alimentación, especialmente galegos, cunha calidade altísima, e

garanten ademáis un servizo profesional e personalizado que queda

reflectido na campaña.

Este campaña, ademáis, tivo unha excelente acollida entre os usuarios e

entre os propios traballadores e traballadoras dos mercados municipais, e

trátase da primeira vez que se pon en marcha unha iniciativa deste tipo

para recoñecer a importante labor que levan a cabo todos os empregados e

empregadas das numerosas prazas de abasto galegas."
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

tro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 54593,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa

de don Abel F. Losada Álvarez, sobre "as previsións do Gobernó galego

respecto do desenvolvemento de novas políticas de I+D+ i que

permitan diminuir o diferencial negativo de Galicia coa media

española no esforzó investigador en relación co produto interior

bruto", (publicada no BOPG número 361 do 24 de novembro de 2010),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións setembro-decembro de 2010 (BOPG número 388 do 13 de

xaneiro de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a

contestación formulada pola Consellería de Economía e Industria, que

ten o seguinte contido:

"O Consello da Xunta deu o 23 de decembro o seu visto e prace ao novo

Plan de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015. O obxectivo do

mesmo é impulsar a competitividade da economía galega nun ámbito global

e innovador para acadar uns niveis de produtividade que contribúan ao

crecemento de Galicia e garantan un modelo social baseado no

coñecemento e no benestar.

Dotado cun orzamento inicial para o 2011 de 192 millóns de euros, ten o

compromiso de que no 2012 e sucesivos anos en ningún caso se establezan

contías inferiores. Engarzado co Plan Estratéxico de Galicia e conectado coa

estratexia da UE de acadar un investimento do 3% do PIB neste eido no

1
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2020, o novo Plan Galego reflicte unha clara e contundente aposta global da

Xunta pola investigación e a innovación (trátase polo tanto dun Plan

coordinado con todos os departamentos, un exercicio dun Gobernó unido

que é quen de deseñar proxectos transversais). Ademáis supon un cambio

de modelo, que pasa por extremar a eficacia dos investimentos, cunha

xestión onde se extremen os mecanismos de control dos recursos públicos

de cara a garantir o retorno dos investimentos e a súa capacidade para

xerar riqueza.

A prioridade establecida no Plan para a nova política de I+D+i da Xunta é

dispor os recursos necesarios e promover as relacións necesarias para que o

coñecemento xerado polos axentes do Sistema Galego de Investigación e

Innovación sexa posto en valor -en termos económicos- polos propios

axentes en primeiro termo, solucionando así unha eiva importante das

políticas asociadas ao Plan que agora remata a súa vixencia.

Esta prioridade permitirá enfrontar o novo exercicio baixo os parámetros de

estabilidade e eficacia para acelerar a transición cara a un modelo baseado

no coñecemento que implica unha forte aposta pola innovación na empresa

para superar as eivas en termos de eficiencia e eficacia do antigo plan, en

que as liñas de actuación non respondían ás necesidades reais do Sistema

Galego de I+D+i.

O novo Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento resolverá,

en primeiro lugar, os problemas derivados dunha escasa atención á creación

de valor e á explotación económica dos resultados da investigación.

Mediante liñas de actuación específicamente dirixidas á empresa darase

soporte ao aumento da competitividade económica con base na innovación,

e no que se refire ao sistema público de I+D+i, o acento porase na

optimización da transferencia de resultados da I+D ao sector produtivo, o
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que reverterá directamente no aumento dos seus recursos propios para

continuar o seu labor científico.

Respondendo ao obxectivo de acelerar a transición ata un modelo

económico baseado na xeración de coñecemento, o Plan reflicte que a

formación de recursos humanos constitúe un dos activos prioritarios na

tarefa da transferencia de resultados para ganar en competitividade, e

mantense unha aposta sen fisuras pola formación de profesionais en todas

as etapas capaces de involucrarse na creación de valor e mais no

fornecemento dun modelo sustentable para a I+D+i galega a través de

liñas de actuación para a xestión do talento e a consolidación de grupos de

referencia para que o investimento público reverta en crecemento

empresarial baseado no coñecemento transferido para producir innovación.

O documento establece unha serie de retos relativos a talento,

investigación, innovación-crecemento empresarial e cambio do modelo, que

se traducen en dez eixes estratéxicos (xestión do talento, consolidación de

grupos de referencia, sistema integral de apoio á investigación, valorización

do coñecemento, a innovación como motor de crecemento,

internacionalización dos procesos de coñecemento e innovación, modelo de

innovación ñas administracións, programas sectoriais, proxectos singulares,

e difusión e divulgación) con 68 liñas de actuación que configuran o núcleo

de acción dun novo modelo baseado na investigación e o desenvolvemento

e orientado directamente ao crecemento en termos de produtividade e

competitividade económicas.

Hai que destacar que o novo Plan, na procura irrenunciable de avanzar e

impulsar as sinerxías entre os axentes do Sistema Galego de I+D+i recolle

o apoio a proxectos singulares en tres campos de coñecemento con especial

proxección desde o ámbito universitario galego, como son as tecnoloxías e

as ciencias da vida, centrado na potencialidade investigadora concentrada
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no Campus Vida da USC; as ciencias do Mar, relacionado co potencial do

Campus do Mar liderado pola Universidade de Vigo; e a ciencia e tecnoloxía

forestal, dada a súa importancia para Galicia.

Ademáis, a estratexia non esquece, no ámbito da innovación empresarial,

os programas sectoriais que definen as áreas de coñecemento e

competitividade en que Galicia ten un maior potencial (saúde, alimentación,

agricultura, pesca e biotecnoloxía, TIC, nanociencias, nanotecoloxías,

materiais e novas tecnoloxías de produción, enerxía, ambiente, transporte,

seguridade, ciencias socioeconómicas e humanidades, turismo, e

construción e enxeñaría civil). Por outra banda sinalar, como ñas liñas de

actuación non se obvian, entre outras medidas efectivas, as deducións

fiscais por inversión neste eido.

O documento aprobado polo Consello da Xunta recolle tamén como

elemento diferenciador co anterior plan a avaliación continua de resultados

a todos os niveis, con mecanismos de control e sistematización dos seus

resultados para valorar a súa repercusión no sistema galego de I+D+i co

obxectivo de converter o plan nunha ferramenta práctica e dinámica para

garantir a flexibilidade e capacidade de reacción necesarias nun contexto

exixente."
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

stro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56617, formulada polo Grupo

Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Bieito Lobeira

Domínguez, sobre "o uso de toponimia deturpada, non oficial, pola

Consellería de Economía e Industria", (publicada no BOPG núm. 388, do 13 de

xaneiro de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto

no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada

pola Consellería de Economía e Industria, que ten o seguinte contido:

"Por parte desta Consellería de Economía e Industria recoñecemos a existencia dun

erro material de transcrición, que proven do traslado incorrecto da información a

partir dos documentos orixinais. Este erro foi involuntario e carente de

intencionalidade o que se constata pola utilización correcta da toponimia no resto

dos concellos relacionados na publicación. Así mesmo prestarase especial atención

para que non se volvan a producir este tipo de equivocacións."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O á\p$0^]9téx&Uie Relacións Institucionais e Parlamentarias
r "b- v ¡ i ' i

Roberto Ca^jtro García

Excma. Sra Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56638, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen

Cajide Hervés e don Modesto Pose Mesura, sobre "os datos relativos ao

investimento realizado pola Consellería de Sanidade no concello de

Caldas de Reís no ano 2010", (publicada no BOPG núm. 398, do 28 de xaneiro

de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada

pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O orzamento para investimentos en atención primaria foi de máis de 55 millóns

de euros no ano 2009, e de máis de 50 millóns de euros no ano 2010.

Unha importante proporción deste investimento destinouse ás tecnoloxías da

información e comunicación para facer posible a extensión da historia clínica e

receita electrónica na práctica totalidade dos centros de toda a Comunidade

Autónoma.

O 2010 comezou con 176 centros de Atención Primaria con receita electrónica e

con un 43,9% da poboación beneficiada. O 2010 finalizou con 443 centros de

Atención Primaria con receita electrónica, o 92% do total, que teñen adscrita o

98% da poboación.

O investimento restante correspóndese coas actuacións de mellora de

infraestruturas e equipamento, así como para centros novos."
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

\Qae0iyGarc\aRob

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

142531



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias CGNSELLERJA DE PRESÍDENCIA

ADMlNISTRACfÓÍ̂ S PÚBLICAS E XUSTIZA
DIRECCIÓN XEMIDEMUCIÓNS IIKIITUCIONAIS E PASUMTASiáS

1 5 ABR. 2011
RS/bl S A I D A

PATTCAlMlÑfODE GALICÍA
REXISTRO XERAL ENTRADA

1 8 ABR. 2011

Núm. CHO $Q

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56648, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen

Cajide Hervés e don Modesto Pose Mesura, sobre "os datos relativos ao

investí mentó realizado pola Consellería de Sanidade no concello de

Cuntis no ano 2010", (publicada no BOPG núm. 398, do 28 de xaneiro de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O orzamento para investimentos en atención primaria foi de máis de 55 millóns

de euros no ano 2009, e de máis de 50 millóns de euros no ano 2010.

Unha importante proporción deste investimento destinouse ás tecnoloxías da

información e comunicación para facer posible a extensión da historia clínica e

receita electrónica na práctica totalidade dos centros de toda a Comunidade

Autónoma.

O 2010 comezou con 176 centros de Atención Primaria con receita electrónica e

con un 43,9% da poboación beneficiada. O 2010 finalizou con 443 centros de

Atención Primaria con receita electrónica, o 92% do total, que teñen adscrita o

98% da poboación.

O investimento restante correspóndese coas actuacións de mellora de

infraestruturas e equipamento, así como para centros novos."

142532



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

0 que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

,OEG

RobeptoCa" ítro García

i/)

Excma Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

142533



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CONSELLERÍA BE PRESiDENCIA,
AD1VI1NISTRACÍQNS PÚ8LSCAS c XUSTiZA

DIRECCIÓN XERAL DE (EUCIÓNS ¡NSÜÍUCIONílS E PA8UMENMSISS

1 5 ABR. 2011

S A I D ARS/bl

REXlSTROXHRAl1tNlRADA

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56658, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen

Cajide Hervés e don Modesto Pose Mesura, sobre "os datos relativos ao

investimento realizado pola Consellería de Sanidade no concello da

Estrada no ano 2010", (publicada no BOPG núm. 398, do 28 de xaneiro de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O orzamento para ¡nvestimentos en atención primaria foi de máis de 55 millóns

de euros no ano 2009, e de máis de 50 millóns de euros no ano 2010.

Unha importante proporción deste investimento destinouse ás tecnoloxías da

información e comunicación para facer posible a extensión da historia clínica e

receita electrónica na práctica totalidade dos centros de toda a Comunidade

Autónoma.

O 2010 comezou con 176 centros de Atención Primaria con receita electrónica e

con un 43,9% da poboación beneficiada. O 2010 finalizou con 443 centros de

Atención Primaria con receita electrónica, o 92% do total, que teñen adscrita o

98% da poboación.

O investimento restante correspóndese coas actuacións de mellora de

infraestruturas e equipamento, así como para centros novos."

142534



•31 XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

stro García

Excma Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

142535



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA

ADMINISTRACIQNS PÚBLICAS E XUSTIZA
DISECCIÓN XEBAL DE RSUCIONS INSTITUCiOMAIS E WWMENTAiWS

RS/bl

PÁm^MFrmDFGÁLÍcÍA
REXISTROpP^ ENTRADA

I 1 8 ABR. 2011
i _

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56668, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen

Cajide Hervés e don Modesto Pose Mesura, sobre "os datos relativos ao

investimento realizado pola Consellería de Sanidade no concello de

Morana no ano 2010", (publicada no BOPG núm. 398, do 28 de xaneiro de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O orzamento para investimentos en atención primaria foi de máis de 55 millóns

de euros no ano 2009, e de máis de 50 millóns de euros no ano 2010.

Unha importante proporción deste investimento destinouse ás tecnoloxías da

información e comunicación para facer posible a extensión da historia clínica e

receita electrónica na práctica totalidade dos centros de toda a Comunidade

Autónoma.

O 2010 comezou con 176 centros de Atención Primaria con receita electrónica e

con un 43,9% da poboación beneficiada. O 2010 finalizou con 443 centros de

Atención Primaria con receita electrónica, o 92% do total, que teñen adscrita o

98% da poboación.

O investimento restante correspóndese coas actuacións de mellora de

infraestruturas e equipamento, así como para centros novos."

142536



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

%A

w
ístro García

Excma Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

142537



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CONSELLERÍA DE PRKiDENCIA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS E XUSTIZA

DIRECCIÓN XERAl DE RSUCIÓNS INSTITUCIONAL PASLAMENTAR1AS

1 5 ABR. 2011

S A S D A
Núm J.&Z.Ti.

RS/bl

PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA

1 8 ABR. 2011

ÉttMBLNúm. .i

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56678, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen

Cajide Hervés e don Modesto Pose Mesura, sobre "os datos relativos ao

investimento realizado pola Consellería de Sanidade no concello de

Rodeiro no ano 2010", (publicada no BOPG núm. 398, do 28 de xaneiro de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O orzamento para investimentos en atención primaria foi de triáis de 55 millóns

de euros no ano 2009, e de máis de 50 millóns de euros no ano 2010.

Unha importante proporción deste investimento destinouse ás tecnoloxías da

información e comunicación para facer posible a extensión da historia clínica e

receita electrónica na práctica totalidade dos centros de toda a Comunidade

Autónoma.

O 2010 comezou con 176 centros de Atención Primaria con receita electrónica e

con un 43,9% da poboación beneficiada. O 2010 finalizou con 443 centros de

Atención Primaria con receita electrónica, o 92% do total, que teñen adscrita o

98% da poboación.

O investimento restante correspóndese coas actuacións de mellora de

infraestruturas e equipamento, así como para centros novos."

142538



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

VZGT,

/»•,

ro García

Excma Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

142539



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CONSELLERJA DE PRESiDENCiA
ADMINISTRACSÓNS PÚBLICAS E XUSTfZA

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS ¡NSTITUCIOftólS i PARLAMENTARÍAS

1 5 ABR. 2011
RS/bl

S A I D A
PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA

1 8 ABR. 2011

Núm.

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56688, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen

Cajide Hervés e don Modesto Pose Mesura, sobre "os datos relativos ao

investimento realizado pola Consellería de Sanidade no concello de

Agolada no ano 2010.", (publicada no BOPG núm. 398, do 28 de xaneiro de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O orzamento para investimentos en atención primaria foi de máis de 55 millóns

de euros no ano 2009, e de máis de 50 millóns de euros no ano 2010.

Unha importante proporción deste investimento destinouse ás tecnoloxías da

información e comunicación para facer posible a extensión da historia clínica e

receita electrónica na práctica totalidade dos centros de toda a Comunidade

Autónoma.

O 2010 comezou con 176 centros de Atención Primaria con receita electrónica e

con un 43,9% da poboación beneficiada. O 2010 finalizou con 443 centros de

Atención Primaria con receita electrónica, o 92% do total, que teñen adscrita o

98% da poboación.

O investimento restante correspóndese coas actuacións de mellora de

infraestruturas e equipamento, así como para centros novos."

142540



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

^ /

tro García

Excma Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

142541



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

.COJSELLI^
DE PHE

AOM/NISTBAt
píRKOÓ

15 I 2011 /
S A T D ^RS/bl JVúm

PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO X5-RAL ENTRADA

1 § ABR. 2011

Núm,

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56698, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen

Cajide Hervés e don Modesto Pose Mesura, sobre "os datos relativos ao

investimento realizado pola Consellería de Sanidade no concello de Barro

no ano 2010", (publicada no BOPG núm. 398, do 28 de xaneiro de 2011), teño

a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O orzamento para investimentos en atención primaria foi de máis de 55 millóns

de euros no ano 2009, e de máis de 50 millóns de euros no ano 2010.

Unha importante proporción deste investimento destinouse ás tecnoloxías da

información e comunicación para facer posible a extensión da historia clínica e

receita electrónica na práctica totalidade dos centros de toda a Comunidade

Autónoma.

O 2010 comezou con 176 centros de Atención Primaria con receita electrónica e

con un 43,9% da poboación beneficiada. O 2010 finalizou con 443 centros de

Atención Primaria con receita electrónica, o 92% do total, que teñen adscrita o

98% da poboación.

O investimento restante correspóndese coas actuacións de mellora de

infraestruturas e equipamento, así como para centros novos."

142542



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

142543



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CONSELLERÍA DE PRESSDENCIA
ADMINISTRACSÓNS PÚBLICAS t XUSTIZA

DIRECCIÓN XEMl DE iütUtCIÓNS INSTITUCltHAK i PAMIENIARUiS

1 5 ABR. 2011

S A i DRS/bl PARLAMENTODE GALICIA
REXI8TRO XSRAL ENTRADA

Núm.

1 8 ABR. 2011

Núm. ..

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56709, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen

Cajide Hervés e don Modesto Pose Mesura, sobre "os datos relativos ao

investimento realizado pola Consellería de Sanidade no concello de

Campo Lameiro no ano 2010.", (publicada no BOPG núm. 398, do 28 de

xaneiro de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O orzamento para investimentos en atención primaria foi de máis de 55 millóns

de euros no ano 2009, e de máis de 50 millóns de euros no ano 2010.

Unha importante proporción deste investimento destinouse ás tecnoloxías da

información e comunicación para facer posible a extensión da historia clínica e

receita electrónica na práctica totalidade dos centros de toda a Comunidade

Autónoma.

O 2010 comezou con 176 centros de Atención Primaria con receita electrónica e

con un 43,9% da poboación beneficiada. O 2010 finalizou con 443 centros de

Atención Primaria con receita electrónica, o 92% do total, que teñen adscrita o

98% da poboación.

O investimento restante correspóndese coas actuacións de mellora de

infraestruturas e equipamento, así como para centros novos."

142544



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

RoberfoCá"ítro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

142545



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias CONSELLERÍA Dr r j t ; 'TFi

ADMINISTRACÍÓNS PU-^ ^ t /« -, M
DIRKCIONXERpy^ciów^KK^ ,- „ ,¿\\

[ 1 5 ABR. 2011 j

S A I D~A í

PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA

RS/bl
i 1 8 ABR. 2011

Núm Í.V0Í1.

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56719, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen

Cajide Hervés e don Modesto Pose Mesura, sobre "os datos relativos ao

investimento realizado pola Consellería de Sanidade no concello de

Dozón no ano 2010.", (publicada no BOPG núm. 398, do 28 de xaneiro de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O orzamento para investimentos en atención primaria foi de máis de 55 millóns

de euros no ano 2009, e de máis de 50 millóns de euros no ano 2010.

Unha importante proporción deste investimento destinouse ás tecnoloxías da

información e comunicación para facer posible a extensión da historia clínica e

receita electrónica na práctica totalidade dos centros de toda a Comunidade

Autónoma.

O 2010 comezou con 176 centros de Atención Primaria con receita electrónica e

con un 43,9% da poboación beneficiada. O 2010 finalizou con 443 centros de

Atención Primaria con receita electrónica, o 92% do total, que teñen adscrita o

98% da poboación.

O investimento restante correspóndese coas actuacións de mellora de

infraestruturas e equipamento, así como para centros novos."

142546



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

tro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

142547



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias CONSELLERÍA DE PRESSDENCiA,

ADMINISTRACiÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
DIRECCIÓN XERM DE RELACIÓNS INSTIT(IC!ONAIS í PA81AMENTASU5

1 5 ABR. 2011
PAmTÍTOfERTDIJraffIlTCIA
REXISTSC XSRAL ENTRADA

RS/bl S A I 36Núm.

1 8 ABR. 2011

CHOllNúm.

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56729, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen

Cajide Hervés e don Modesto Pose Mesura, sobre "os datos relativos ao

investimento realizado pola Consellería de Sanidade no concello de Lalín

no ano 2010.", (publicada no BOPG núm. 398, do 28 de xaneiro de 2011), teño

a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O orzamento para investimentos en atención primaria foi de máis de 55 millóns

de euros no ano 2009, e de máis de 50 millóns de euros no ano 2010.

Unha importante proporción deste investimento destinouse ás tecnoloxías da

información e comunicación para facer posible a extensión da historia clínica e

receita electrónica na práctica totalidade dos centros de toda a Comunidade

Autónoma.

O 2010 comezou con 176 centros de Atención Primaria con receita electrónica e

con un 43,9% da poboación beneficiada. O 2010 finalizou con 443 centros de

Atención Primaria con receita electrónica, o 92% do total, que teñen adscrita o

98% da poboación.

O ¡nvestimento restante correspóndese coas actuacións de mellora de

infraestruturas e equipamento, así como para centros novos."

142548



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

M

tro García

I.

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

142549



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

COMSELLERIA ~*í "H " v T
ADMiNiSTRftCSQfJS f ¡ r V c v

DIRECCIÓN XERAI. DE ÍEUCIÓIi ,, " " '

1 5 ABR. 2011PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA

1RS/bl S A I D A
1 8 ABR. 2011

L J
Núm (oH&W

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56739, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen

Cajide Hervés e don Modesto Pose Mesura, sobre "os datos relativos ao

investimento realizado pola Consellería de Sanidade no concello de

Pontecesures no ano 2010", (publicada no BOPG núm. 399, do 31 de xaneiro

de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada

pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O orzamento para investimentos en atención primaria foi de máis de 55 millóns

de euros no ano 2009, e de máis de 50 millóns de euros no ano 2010.

Unha importante proporción deste investimento destinouse ás tecnoloxías da

información e comunicación para facer posible a extensión da historia clínica e

receita electrónica na práctica totalidade dos centros de toda a Comunidade

Autónoma.

O 2010 comezou con 176 centros de Atención Primaria con receita electrónica e

con un 43,9% da poboación beneficiada. O 2010 finalizou con 443 centros de

Atención Primaria con receita electrónica, o 92% do total, que teñen adscrita o

98% da poboación.

O ¡nvestimento restante correspóndese coas actuacións de mellora de

infraestruturas e equipamento, así como para centros novos."

142550



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

"6 García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

142551



XUNTfl DE GFILICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
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&WÍNúm

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56749, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen

Cajide Hervés e don Modesto Pose Mesura, sobre "os datos relativos ao

investimento realizado pola Consellería de Sanidade no concello de

Portas no ano 2010.", (publicada no BOPG núm. 399, do 31 de xaneiro de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O orzamento para investimentos en atención primaria foi de máis de 55 millóns

de euros no ano 2009, e de máis de 50 millóns de euros no ano 2010.

Unha importante proporción deste investimento destinouse ás tecnoloxías da

información e comunicación para facer posible a extensión da historia clínica e

receita electrónica na práctica totalidade dos centros de toda a Comunidade

Autónoma.

O 2010 comezou con 176 centros de Atención Primaria con receita electrónica e

con un 43,9% da poboación beneficiada. O 2010 finalizou con 443 centros de

Atención Primaria con receita electrónica, o 92% do total, que teñen adscrita o

98% da poboación.

O investimento restante correspóndese coas actuacións de mellora de

infraestruturas e equipamento, así como para centros novos."
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

f/
tro GarcíamM

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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Nun MoCft

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56759, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen

Cajide Hervés e don Modesto Pose Mesura, sobre "os datos relativos ao

investimento realizado pola Consellería de Sanidade no concello de

Valga no ano 2010.", (publicada no BOPG núm. 399, do 31 de xaneiro de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O orzamento para investimentos en atención primaria foi de máis de 55 millóns

de euros no ano 2009, e de máis de 50 millóns de euros no ano 2010.

Unha importante proporción deste investimento destinouse ás tecnoloxías da

información e comunicación para facer posible a extensión da historia clínica e

receita electrónica na práctica totalidade dos centros de toda a Comunidade

Autónoma.

O 2010 comezou con 176 centros de Atención Primaria con receita electrónica e

con un 43,9% da poboación beneficiada. O 2010 finalizou con 443 centros de

Atención Primaria con receita electrónica, o 92% do total, que teñen adscrita o

98% da poboación.

O investimento restante correspóndese coas actuacións de mellora de

infraestruturas e equipamento, así como para centros novos."
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director_xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

/i?

a
y

r6 García

b /

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56769, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen

Cajide Hervés e don Modesto Pose Mesura, sobre "os datos relativos ao

investimento realizado pola Consellería de Sanidade no concello de Vila

de Cruces no ano 2010.", (publicada no BOPG núm. 399, do 31 de xaneiro de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O orzamento para investimentos en atención primaria foi de máis de 55 millóns

de euros no ano 2009, e de máis de 50 millóns de euros no ano 2010.

Unha importante proporción deste investimento destinouse ás tecnoloxías da

información e comunicación para facer posible a extensión da historia clínica e

receita electrónica na práctica totalidade dos centros de toda a Comunidade

Autónoma.

O 2010 comezou con 176 centros de Atención Primaria con receita electrónica e

con un 43,9% da poboación beneficiada. O 2010 finalizou con 443 centros de

Atención Primaria con receita electrónica, o 92% do total, que teñen adscrita o

98% da poboación.

O investimento restante correspóndese coas actuacións de mellora de

infraestruturas e equipamento, así como para centros novos."
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O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

Oj#i^gC§^c.eral de Relacións Institucional e Parlamentarias

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56770, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen

Cajide Hervés e don Modesto Pose Mesura, sobre "os datos relativos ao

investimento realizado pola Consellería de Sanidade no concello de Vila

de Cruces no ano 2010.", (publicada no BOPG núm. 399, do 31 de xaneiro de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O orzamento para investimentos en atención primaria foi de máis de 55 millóns

de euros no ano 2009, e de máis de 50 millóns de euros no ano 2010.

Unha importante proporción deste investimento destinouse ás tecnoloxías da

información e comunicación para facer posible a extensión da historia clínica e

receita electrónica na práctica totalidade dos centros de toda a Comunidade

Autónoma.

O 2010 comezou con 176 centros de Atención Primaria con receita electrónica e

con un 43,9% da poboación beneficiada. O 2010 finalizou con 443 centros de

Atención Primaria con receita electrónica, o 92% do total, que teñen adscrita o

98% da poboación.

O investimento restante correspóndese coas actuacións de mellora de

infraestruturas e equipamento, así como para centros novos."
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O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
. DÜ Oí

tes&cTGarcía

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56779, formulada polo

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Carmen

Cajide Hervés e don Modesto Pose Mesura, sobre "os datos relativos ao

investimento realizado pola Consellería de Sanidade no concello de

Silleda no ano 2010.", (publicada no BOPG núm. 399, do 31 de xaneiro de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

"O orzamento para investimentos en atención primaria foi de máis de 55 millóns

de euros no ano 2009, e de máis de 50 millóns de euros no ano 2010.

Unha importante proporción deste investimento destinouse ás tecnoloxías da

información e comunicación para facer posible a extensión da historia clínica e

receita electrónica na práctica totalidade dos centros de toda a Comunidade

Autónoma.

O 2010 comezou con 176 centros de Atención Primaria con receita electrónica e

con un 43,9% da poboación beneficiada. O 2010 finalizou con 443 centros de

Atención Primaria con receita electrónica, o 92% do total, que teñen adscrita o

98% da poboación."
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O direc^^iíqeraj. de Relacións Institucionais e Parlamentarias

,*y

fo García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 56925, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Carlos

Ignacio Aymerich Cano e dona Ana Luisa Bouza Santiago, sobre "o prazo

previsto para o cumprimento do acordó parlamentario relativo ao desvío

das liñas de alta tensión que atravesan a urbanización Sol y Mar, en

Oseiro, no concello de Arteixo", (publicada no BOPG núm. 399, do 31 de

xaneiro de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Economía e Industria, que ten o seguinte

contido:

"A Consellería de Economía e Industria presta unha especial atención e está a

dar cumprimento aos acordos acadados tomando como referencia a literalidade

do aprobado. Así, no que respecta ao acordó que fai referencia a iniciativa, dise

que o desvío debe facerse 'nos termos do convenio asinado no 2007' e neste

punto conven realizar unhas matizacións.

A promoción do desvío das liñas ven de lonxe, concretamente ten como base o

convenio asinado o 26 de decembro de 2002 e que tina unha vixencia que

remataba o día 31 de decembro de 2004.

No 2007, iniciouse a tramitación dunha addenda que pretendía prorrogar a

vixencia e redistribuir as anualidades, debido a que ata o momento non se

puideron cumprir todas as cláusulas que recollía o Convenio. Chegado este

punto, hai que subliñar que o mesmo non se chegou a firmar e polo tanto non

está vixente nin se pode cumprir.
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A marxe de todo o anterior, a Consellería de Economía e Industria está a

traballar para que este desvío sexa unha realidade pero para conquerir isto é

necesario atopar un novo trazado, punto no que se atopan as actuacións. Así

mesmo, o departamento de Industria, Enerxía e Minas, celebrou unha xuntanza

formal cun representante do Concello e mantivo conversas de carácter informal

tanto con UF como REE para coñecer de preto a situación existente na

actualidade.

A intención deste Gobernó é acadar unha solución o antes posible que satisfaga

os intereses e cumpra coas expectativas da zona. Deste xeito continua a

traballar e impulsará as súas labores unha vez sexa aportado o novo trazado."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director_xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

1 ffi

RoJ3¿S^#García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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CGNSELLERIA DE PRESIDENCIA.
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 57003, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Alfredo

Suárez Canal e dona María Tereixa Paz Franco, sobre "os patrocinios

deportivos de Galicia Calidade", (publicada no BOPG núm. 399, do 31 de

xaneiro de 2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao

previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Economía e Industria, que ten o seguinte

contido:

"No caso dos patrocinios deportivos dase a circunstancia de que a veces o pago

realizase nun ano (p.ex. 2009) pero o patrocinio lévase a cabo nos anos 2009-

2010 (p.ex. porque a tempada vai de setembro a setembro), sinalándose esta

circunstancia cun asterisco nos casos que se deu.

Se nos axustamos ao sinalado polo deputado, desde xaneiro de 2010, en razón

do pago so deberíamos facer referencia aos tres últimos. Os importes, sen IVE,

son os seguintes:

Equipo ciclista Xacobeo 258.620,69 € (*)

Triatleta Xavier Gómez Noya 18.348,62 € (*)

Club Baloncesto Rosalía de Castro 25.862,07 €

Piragüista David Cal 10.000 €

Automobilista José Luis Abadín 10.000 €
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Para o desenvolvemento dos patrocinios, foron os equipos ou deportistas

interesados, os que se dirixiron a Galicia Calidade, solicitando a posibilidade de

patrocinio, sen que exista unha convocatoria pública.

É necesario sinalar que si se aplican uns criterios á hora de avaliar as solicitudes.

Deste xeito, entendemos como unha boa oportunidade a unión de deportistas, ou

equipos galegos, que son exemplares para a sociedade, coa do selo de garantía,

e alimentación saudable, buscándose a maior repercusión mediática, e a

difusión, en virtude do equipo ou deportista individual, de carácter internacional.

O anteriormente sinalado concorda eos obxectivos de Galicia Calidade, como os

de publicitar a marca de garantía propia, e os produto e servizos adheridos a

mesma, da forma mas ampia e convinte posible.

Por último sinalar que non se produciron cambios ñas actuacións que se estaban

a desenvolver, pero a intención de Galicia Calidade no ano 2011, é a de non

levar a cabo patrocinios directos de deportistas, pasando estes a estar atendidos

na mesma, ou mellor maneira, pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de

Galicia."

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

t^García

Excma. Sra Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 57029, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don

Henrique Viéitez Alonso, sobre "as inspeccións realizadas no ano 2009

para o control do estado do mantemento da rede de distribución de

enerxía eléctrica en Galicia e as actuacións levadas a cabo ao

respecto", (publicada no BOPG núm.: 399, do 31 de xaneiro de 2011),

teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada

pola Consellería de Economía e Industria, que ten o seguinte contido:

"No ano 2009, as empresas distribuidoras de enerxía eléctrica realizaron a

inspección e o mantemento de 129 subestacións, 8.514 centros de

transformación, 2.759 liñas de alta tensión (>1 kV), e 5.855 liñas de baixa

tensión.

Desas instalacións, o Inega inspeccionou unha porcentaxe superior ao 1 %

establecido no artigo 10 da Orde de 28 de outubro de 2002, pola que se

establece o programa aplicable para a realización das operacións de

mantemento e se establecen os prazos de emenda dos defectos tipo que se

detecten ñas operacións de inspección e mantemento das instalacións

eléctricas de distribución. En concreto, o Inega inspeccionou 3 subestacións

(2,3%), 95 centros de transformación (1,11%), 84 liñas de alta tensión -

liñas e aparamenta >1 kV- (3,0%), 166 liñas de baixa tensión (2,83%).
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Ademáis, o Inega continúa a inspeccionar máis instalacións das que foron

sometidas a mantemento no 2009, estando previsto inspeccionar ao longo

destas datas 30 liñas de media tensión, 27 centros de transformación e 60

liñas de baixa tensión e unha subestación adicionáis.

As inspeccións realizadas por tipo de instalación e por provincia resúmense

na seguinte táboa:

Provincia/Tipo

de instalación

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra*

TOTAL

Subestacións

1

1

1

0

3

Liñas AT

41

15

17

11

84

Centros de

transformación

41

23

17

14

95

Liñas BT

80

32

34

20

166

(*) Están en curso inspeccións: 1 subestación, 30 liñas de media tensión,

27 centros de transformación e 60 liñas de baixa tensión adicionáis.

O Inega fixo un informe de cada unha das inspeccións realizadas no que se

indica se a instalación está en condicións técnicas adecuadas ou ben se

existe algunha deficiencia que non foi corrixida no prazo establecido ou que

non foi recollida na ficha de mantemento que ten que cubrir o titular da

instalación.
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As inspeccións ñas que se atoparon defectos graves ou mo¡ graves sen

corrixir foron remitidas á Dirección Xeral de Industria para a apertura do

correspondente expediente sancionador de acordó co establecido no título X

da Lei 54/1997, de 27 de novembro, do sector eléctrico, sen que se poda

realizar unha cuantifícación económica xa que estes datos non están

concretados.

No seguinte cadro resúmense as actuacións realizadas polas empresas

propietarias das instalacións eléctricas desagregadas por tipo de instalación

e por provincia:

Provincia/Tipo

de instalación

A Coruña

Lugo*

Ourense

Pontevedra

TOTAL

Subestacións

54

20

25

30

129

Liñas AT**

530

1.135

88

365

2.118

Centros de

transformación

2.719

2.103

1.762

1.930

8.514

Liñas BT

1.377

2.927

601

950

5.855

(*) Existe unha gran diferenza no número de liñas de AT e BT

inspeccionadas en Lugo respecto ao resto de provincias debido a que a

empresa Begasa desagrega as súas liñas en tramos, mentres que o resto

das empresas distribuidoras consideran cada liña coma unha única

entidade.
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(**) Ademáis das liñas de 15 kV e 20 kV indicadas, as empresas

distribuidoras inspeccionaron 641 liñas de 66 kV e de 132 kV que non se

poden desagregar por provincias posto que a maioría abranguen máis

dunha provincia.

No que respecta ao 2010, as inspeccións das instalacións incluidas dentro

do ámbito de aplicación da Orde de 28 de outubro de 2002, pola que se

establece o programa aplicable para a realización das operacións de

mantemento e se establecen os prazos de emenda dos defectos tipo que se

detecten ñas operacións de inspección e mantemento das instalacións

eléctricas de distribución que foron sometidas a operacións de inspección e

mantemento por parte dos seus propietarios durante o ano 2010, serán

inspeccionadas entre os meses de maio e agosto de 2011.

O Inega elixiu ese período de inspección tendo en conta que as empresas

propietarias das instalacións teñen seis meses para corrixir os defectos

graves que atopan, polo que se deixa pasar ese período máximo de

corrección dos defectos antes de proceder á súa inspección para poder

comprobar que realmente foron corrixidos. Esta decisión responde tamén a

criterios de optimización da utilización dos recurso de cara a facer o maior

número de inspeccións en cada desprazamento (se se comezaran antes as

inspeccións, verificando ¡ndependentemente as operacións de mantemento

executadas en cada un dos trimestres do ano, habería que facer un maior

número de desprazamentos a cada zona)."
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0 que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

tro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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ADMINISrR'i I^N . ' l ' ^ f a . F X L ZA
DIRECCIÓN W » D-p , "-.SiS i 1 . . H , í i <¡ , ¡ •>

1 5 ABR. 2011

S A I '^60
REXíS^OXrERALJNTRADA

t 8 ABR. 2011

Núm.

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 57030, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don

Henrique Viéitez Alonso, sobre "as inspeccións realizadas no ano 2009

para o control do estado do mantemento da rede de distribución de

enerxía eléctrica en Galicia e as actuacións levadas a cabo ao

respecto", (publicada no BOPG núm.: 399, do 31 de xaneiro de 2011),

teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo

157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada

pola Consellería de Economía e Industria, que ten o seguinte contido:

"No ano 2009, as empresas distribuidoras de enerxía eléctrica realizaron a

inspección e o mantemento de 129 subestacións, 8.514 centros de

transformación, 2.759 liñas de alta tensión (>1 kV), e 5.855 liñas de baixa

tensión.

Desas instalacións, o Inega inspeccionou unha porcentaxe superior ao 1 %

establecido no artigo 10 da Orde de 28 de outubro de 2002, pola que se

establece o programa aplicable para a realización das operacións de

mantemento e se establecen os prazos de emenda dos defectos tipo que se

detecten ñas operacións de inspección e mantemento das instalacións

eléctricas de distribución. En concreto, o Inega inspeccionou 3 subestacións

(2,3%), 95 centros de transformación (1,11%), 84 liñas de alta tensión -

liñas e aparamenta >1 kV- (3,0%), 166 liñas de baixa tensión (2,83%).
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Ademáis, o Inega continúa a inspeccionar máis instalacións das que foron

sometidas a mantemento no 2009, estando previsto inspeccionar ao longo

destas datas 30 liñas de media tensión, 27 centros de transformación e 60

liñas de baixa tensión e unha subestación adicionáis.

As inspeccións realizadas por tipo de instalación e por provincia resúmense

na seguinte táboa:

Provincia/Tipo

de instalación

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra*

TOTAL

Subestacións

1

1

1

0

3

Liñas AT

41

15

17

11

84

Centros de

transformación

41

23

17

14

95

Liñas BT

80

32

34

20

166

(*) Están en curso inspeccións: 1 subestación, 30 liñas de media tensión,

27 centros de transformación e 60 liñas de baixa tensión adicionáis.

O Inega fixo un informe de cada unha das inspeccións realizadas no que se

indica se a instalación está en condicións técnicas adecuadas ou ben se

existe algunha deficiencia que non foi corrixida no prazo establecido ou que

non foi recollida na ficha de mantemento que ten que cubrir o titular da

instalación.
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As ¡nspeccións ñas que se atoparon defectos graves ou mo¡ graves sen

corrixir foron remitidas á Dirección Xeral de Industria para a apertura do

correspondente expediente sancionador de acordó co establecido no título X

da Lei 54/1997, de 27 de novembro, do sector eléctrico, sen que se poda

realizar unha cuantificación económica xa que estes datos non están

concretados.

No seguinte cadro resúmense as actuacións realizadas polas empresas

propietarias das instalacións eléctricas desagregadas por tipo de instalación

e por provincia:

Provincia/Tipo

de instalación

A Coruña

Lugo*

Ourense

Pontevedra

TOTAL

Subestacións

54

20

25

30

129

Liñas AT**

530

1.135

88

365

2.118

Centros de

transformación

2.719

2.103

1.762

1.930

8.514

Liñas BT

1.377

2.927

601

950

5.855

(*) Existe unha gran diferenza no número de liñas de AT e BT

inspeccionadas en Lugo respecto ao resto de provincias debido a que a

empresa Begasa desagrega as súas liñas en tramos, mentres que o resto

das empresas distribuidoras consideran cada liña coma unha única

entidade.
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(**) Ademáis das liñas de 15 kV e 20 kV indicadas, as empresas

distribuidoras inspeccionaron 641 liñas de 66 kV e de 132 kV que non se

poden desagregar por provincias posto que a maioría abranguen máis

dunha provincia.

No que respecta ao 2010, as inspeccións das instalacións incluidas dentro

do ámbito de aplicación da Orde de 28 de outubro de 2002, pola que se

establece o programa aplicable para a realización das operacións de

mantemento e se establecen os prazos de emenda dos defectos tipo que se

detecten ñas operacións de inspección e mantemento das instalacións

eléctricas de distribución que foron sometidas a operacións de inspección e

mantemento por parte dos seus propietarios durante o ano 2010, serán

inspeccionadas entre os meses de maio e agosto de 2011.

O Inega elixiu ese período de inspección tendo en conta que as empresas

propietarias das instalacións teñen seis meses para corrixir os defectos

graves que atopan, polo que se deixa pasar ese período máximo de

corrección dos defectos antes de proceder á súa inspección para poder

comprobar que realmente foron corrixidos. Esta decisión responde tamén a

criterios de optimización da utilización dos recurso de cara a facer o maior

número de inspeccións en cada desprazamento (se se comezaran antes as

¡nspeccións, verificando independentemente as operacións de mantemento

executadas en cada un dos trimestres do ano, habería que facer un maior

número de desprazamentos a cada zona)."
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O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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tro García

\

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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CONSELLERÍA DE PREfiiíiENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLiCAS E XUSTIZA

DIRECCIÓN XERAL BE RELACIÓHS IKSTiTUCIOlíAIS E PASUMENIASiíiS

1 5 ABR. 2011

S A I D fSS9Núm.

PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO X f ^ L Ü ! I R A D A

f "

! 1 8 ABR. 2011

RS/mc

.tf.HO.tH.Núm

En relación coa pregunta con resposta escrita núm. 57089, formulada polo

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don

Fernando X. Blanco Álvarez e don Henrique Viéitez Alonso, sobre "os datos

relativos ás operacións realizadas antes das modificacións

establecidas na Resolución da Consellería de Economía e Industria

de axudas para a reparación de automóbiles correspondentes ao

Plan Remóvete, publicada no Diario Oficial de Galicia do 15 de

decembro de 2010", (publicada no BOPG núm.: 399, do 31 de xaneiro de

2011), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no

artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación

formulada pola Consellería de Economía e Industria, que ten o seguinte

contido:

"Ao contido das cuestións da presente iniciativa parlamentaria deuse

resposta, en tempo e forma, na Comisión 6a, Industria, Enerxía, Comercio e

Turismo celebrada o día 25/02/2011 ao contestar a iniciativa 57090. Ñas

intervencións levadas a cabo polo director xeral do IGAPE expúxose de xeito

pormenorizado a situación existente ao respecto, remitíndonos ao contido

das mesmas debido a claridade e a extensión de contido a outras cuestións

que exceden do solicitado nesta."
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O que He remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

o C astro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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UONSELLERÍA DE PRESIDENCIA ~ ~
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DUECCION XtRAl Di »EUCIÓWS I N S T I M M . U K , » * Ü S g *

2 5 ABR. 2011

SATDRS/ms

PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA

2 5 ABR. 2011

Num. 6kZÍ}>

En relación coas preguntas con resposta escrita núms.: 57302, 57323 a

57334, 57339 a 57374, 57471 a 57477, 5^479, 57482 a 57487,

57491 a 57506, 57525, 57526, 57527, 57529, 57531, 57532, 57534,

57538 e 57539, formuladas polo Grupo Parlamentario do Bloque

Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Teresa Táboas Velerio e dona

Isabel Sánchez Montenegro, sobre "os datos relativos ás alegacións

presentadas polos vecinos, por institucións e por colectivos de

diversos concellos galegos á redacción do Plan de ordenación do

litoral de Galicia durante o período de información pública da súa

aprobación inicial", (publicadas nos BOPG 399 e 401 do ano 2010), teño

a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas o

seguinte contido:

"As alegacións presentadas durante o período de información pública da

aprobación inicial do Plan de Ordenación do Litoral, publicada no DOG do 30

de xullo de 2010, constan no informe do proceso de participación pública e

consultas publicado na páxina web da Xunta de Galicia.

Durante o tempo en que a aprobación inicial do Plan de ordenación do litoral

estivo exposta ao público, logo da aprobación inicial, recibíronse un total de

4.609 escritos con alegacións e 13 informes de departamentos autonómicos

e estatais.
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A distribución entre os distintos tipos de alegantes dos 4.609 escritos

recibidos amósase na seguinte táboa, na cal se evidencia o significativo

predominio das alegacións recibidas de particulares en canto ao seu número

e a elevada participación dos concellos do ámbito de xestión do Plan de

Ordenación do Litoral, con case o 75% deles.

A análise das 4.609 alegacións amosou que só algo menos do 20% se

correspondían con alegacións totalmente diferentes.

Tipos de alegacións

Tipo de alegante/
informante

Concello
Organización

Empresa
Particular

Total xeral

Diferentes

59
76
125
629
889

Similares a
outras

1
5
13

101
120

Idénticas
a outras

1
368

9
3.222
3.600

Total
xeral

61
449
147

3.952
4.609

A análise destas alegacións e informes supuxo o estudo de case 3.695

puntos ou cuestión diferentes nos que se puido desagregar o seu contido.

Para o estudo e análise destas alegacións procedeuse á súa agrupación e

caracterización nunha serie de tipos de alegacións (preto de 85), os cales a

súa vez se englobaron nos grupos de: Legalidade, Modelo (Compresión e

Aspectos pormenorizados) e Aplicación (Compresión, Aspectos

pormenorizados e Información).

A distribución xeral das cuestións nestes grupos foi a seguinte:

-Legalidade: 30%

-Modelo: 53%

-Aplicación: 17%
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1. Legalidade (L)

Por unha banda atópanse aquelas alegacións que cuestionan determinados

aspectos que se denominaron de legalidade do Plan de Ordenación do

Litoral. Fundamentalmente teñen que ver coa súa natureza, a relación coas

Directrices de Ordenación do Territorio, o alcance, os obxectivos e funcións,

a documentación e o ámbito do mesmo, así como a prevalenza do Plan de

Ordenación do Litoral fronte ao planeamento municipal. Todos eles,

aspectos xa aclarados logo do trámite previo de audiencia e cumpridamente

documentados no Capítulo 1. Marco xurídico do Título I. Metodoloxía de

elaboración do Plan de Ordenación do Litoral do Documento de Aprobación

inicial.

Inclúense neste grupo do mesmo xeito unha serie de cuestións alleas ao

Plan de Ordenación do Litoral como son a petición por parte dos interesados

de que o Plan se pronuncie sobre aspectos tales como a servidume de

protección de costas, recolla determinadas clasificacións ou cualificacións de

solos non incorporadas ao planeamento vixente ou altere os ámbitos dos

espazos naturais protexidos entre outros.

Para rematar atópanse tamén neste grupo aquelas alegacións que

cuestionan aspectos ligados á súa tramitación en relación co procedemento

de Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE), a orde de suspensión ou o

período de participación ou información pública.

2. Modelo (M)

Incorpóranse neste grupo o conxunto de alegacións que alegan cuestións en

relación á interpretación do modelo territorial do Plan de Ordenación do

Litoral. Para iso dividíronse en:
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- 2 .1 . Modelo. Comprensión (MC)

Inclúense neste conxunto os tipos relativos á comprensión do alcance das

series cartográficas, especialmente as de Modelo Territorial, a posibilidade

de axustar os corredores en base a estudos pormenorizados e proposta e

tratamento integral polo planeamento urbanístico, a delimitación dos

ámbitos de recualificación, as determinacións ñas distintas áreas continuas

e descontinuas do Plan de Ordenación do Litoral, especialmente a de

mellora ambiental ou o tratamento das infraestruturas, entre outros.

Tamén se incorporan neste grupo o conxunto de alegacións que cuestionan

o modelo do Plan de Ordenación do Litoral. É curioso neste senso verificar

como aquelas que defenden formulacións que se poderían denominar

municipalistas, esixen que o Plan de Ordenación do Litoral se realice

incorporando os planeamentos vixentes, ata aqueles que están en

tramitación xunto co planeamento sectorial sen que estes sufran alteración

ningunha, e aqueloutros que defenden formulacións conservacionistas

esixindo a protección absoluta sen posibilidade edificatoria ningunha de

grandes espazos contemplados no ámbito.

Trátase de cuestións non xa de legalidade, senón de oportunidade, de

modelo, de gobernanza do territorio. O Plan de Ordenación do Litoral

realízase desde formulacións integradoras da conservación e posta en valor

dos espazos e elementos identitarios do litoral de Galicia co obxectivo de

alcanzar un modelo de desenvolvemento sostible baseado en criterios de

perdurabilidade e sustentabilidade. Por todos eles entendéronse

improcedentes este conxunto de alegacións.

Quizáis unha das cuestións máis debatidas foi a interpretación dos ámbitos

excluidos da aplicación do Plan de Ordenación do Litoral así como o seu

réxime transitorio.
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2.2. Aspectos pormenorizados do Modelo (MP).

A gran maioría deles propon eliminar ou incluir espazos concretos nalgunha

das áreas continuas ou descontinuas do Plan, alterar a caracterización do

sistema de asentamentos, ou das praias, incluir ou excluir núcleos de

identidade do litoral, alterar ou suprimir a liña de dinámica litoral. Tamén se

incorporan neste conxunto de alegacións aquelas que manifestan dúbidas

sobre a delimitación das unidades de paisaxe, o seu alcance e a

interpretación dos seus contidos. Tamén aquelas que solicitan que non se

esixan informes de Estudos de impacto e integración paisaxística (EIIP).

A xestión da paisaxe ¡ncorporouse de xeito recente á lexislación galega,

mediante a Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe. Moitos dos

conceptos e metodoloxías relativos a esta nova disciplina parecen aínda

distantes para boa parte da cidadanía.

3. Aplicación (G)

Incorpóranse neste grupo o conxunto de alegacións con cuestións en

relación á aplicación do modelo territorial do POL. Para iso dividíronse en

dos subgrupos:

- 3 .1 . Aplicación. Comprensión (GC), relativas a cuestións de compresión

ligadas ao desenvolvemento e xestión do Plan de Ordenación do Litoral tales

como a legalidade das actuacións previas, o tratamento das edificacións

existentes, o desenvolvemento dos núcleos, os desenvolvementos

urbanísticos, a precisión e escala ou a distinta zonificación establecida e a

regulación de usos, entre outros.

3.2. Aplicación. Aspectos pormenorizados da xestión (GP). Trátase de

cuestións ligadas á actualización da cartografía, a coordinación e

colaboración administrativa, os prazos para os desenvolvementos

urbanísticos en función do estado e natureza do planeamento precedente,

5
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na incorporación ou exclusión de determinados usos ñas distintas áreas

continuas e descontinuas do POL, o tratamento da senda, a regulación dos

indicadores contidos no ISA, o cambio do grao de compatibilidade, a

inclusión dunha listaxe exhaustiva dos graos así como cuestión concretas do

articulado.

3.3. Información (GI) . Este conxunto recolle todas aquelas alegacións

que incorporan documentación para facilitar a aplicación e xestión do POL,

tanto sobre a súa cartografía, como o texto, o estado do planeamento

urbanístico ou a toponimia. Todas elas analizáronse e contrastáronse coas

fontes disponibles procedendo á súa estimación ou desestimación en

función da súa adecuación aos criterios e metodoloxía empregada.

A modo de resume, o balance da integración das cuestións analizadas ñas

alegacións foi o seguinte: o 52% das cuestións solicitas xa se atopaban

incluidas e xustificadas no documento aprobado inicialmente ou ben se

corresponden con aspectos ou cuestións que segundo a lexislación vixente

non resulta apropiada a súa formulación.

Algo máis do 35% correspóndense con cuestións que foron desestimadas

por non ser acorde coa metodoloxía empregada de análise e valoración ou

ben ñas propias propostas do modelo territorial que se está a formular co

Plan de ordenación do litoral ou non aportaban argumentos suficientes.

O 12% restante dos puntos analizados foron integrados total ou

parcialmente no POL.

Así, pódese afirmar que o trámite de participación pública do Plan de

Ordenación do Litoral serviu para reforzar a motivación e o contido do

mesmo, dotando de seguridade xurídica a súa tramitación. É importante

destacar que a metodoloxía e o modelo do documento non sufriron cambio

algún coa integración das cuestión estimadas."
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XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

O que lie remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do

Parlamento de Galicia, de acordó co previsto no artigo 65 e concordantes do

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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