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- 08/5PRE-0113(41505) (69391)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José e 2 deputados máis

Sobre a posta en marcha pola Consellería de Economía e Industria

das medidas do Igape, en cooperación coa Consellería de Traballo

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

visista a Quiroga o pasado día 26 de maio 159083

- 08/5PRE-3571(64652) (69427)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto do cum-

primento da normativa vixente en materia de normalización lingüís-

tica nos documentos de carácter administrativo xerados no Com-

plexo Hospitalario de Pontevedra, as actuacións e o prazo previsto

ao respecto 159085

- 08/5PRE-3600(65027) (69426)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a información emitida pola Televisión de Galicia en relación

coas actividades e posicións da Plataforma Queremos Galego,

nomeamente respecto da conferencia levada a cabo por esta o día

12 de maio de 2011 159088

- 08/5PRE-4132(66591) (69425)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da construción,

entrada en funcionamento, características e xestión dun centro de

día no concello do Grove 159090
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- 08/5PRE-4192(57135) (69367)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Álvarez, Fernando Xabier e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego para o mante-

mento da figura de zona de especial protección dos valores naturais,

declarada con carácter provisional, para o espazo natural Miño-

Neira, que afecta os concellos de Guntín, Lugo, O Corgo e O

Páramo 159092

- 08/5PRE-4199(57251) (69247)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre o número de axudas para a mellora das explotacións e para

a incorporación de novos activos agrarios revogadas por non pre-

sentar a licenza municipal definitiva de obras dentro do prazo esta-

blecido na Orde do 31 de maio de 2010 159093

- 08/5PRE-4200(57252) (69248)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre a valoración do Goberno galego das modificacións introduci-

das nas bases reguladoras das axudas para o ano 2011 para a

mellora das explotacións e para a incorporación de novos activos

agrarios, establecidas na Orde do 29 de decembro de 2010 159094

- 08/5PRE-4205(57284) (69249)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e Soneira Tajes, María Soledad

Sobre a incidencia dos recortes orzamentarios que afectan os pro-

gramas de mobilidade de terras e reordenación das estruturas agra-

rias nos investimentos necesarios para o remate dos procesos de

concentración parcelaria nas zonas de especial interese agrogandeiro

159095

- 08/5PRE-4206(57290) (69250)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego co fin de

impulsar o Banco de Terras de Galicia para cumprir o obxectivo de

incrementar a base territorial das explotacións 159097

- 08/5PRE-4207(57291) (69251)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre a valoración do Goberno galego respecto do impulso do

Banco de Terras de Galicia, co fin de cumprir o obxectivo de incre-

mentar a base territorial das explotacións 159099

- 08/5PRE-4236(58275) (69369)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caride Estévez, María José e 4 deputados máis

Sobre os datos da débeda da Xunta de Galicia nos pagamentos dos

medicamentos 159101

- 08/5PRE-4257(58574) (69263)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre o recorte das axudas convocadas na Orde do 3 de maio

de 2010, da Consellería de Educación e Ordenación Universi-

taria, para a formación práctica do alumnado en centros de tra-

ballo 159103

- 08/5PRE-4262(58777) (69252)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as razóns da Consellería do Medio Rural para solicitar unha

baixa de crédito por importe de 37.200.000 euros no concepto orza-

mentario de infraestruturas básicas de apoio ao desenvolvemento

do sector primario 159104

- 08/5PRE-4271(58956) (69253)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre a valoración do Goberno galego da oposición manifestada por

diversos colectivos, nomeadamente as comunidades de montes

veciñais en man común afectadas, respecto da instalación do par-

que eólico na serra do Galiñeiro, adxudicada á empresa Terra de

Vento, S.L. 159105

- 08/5PRE-4272(58957) (69255)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da concesión da

prevalencia do interese social do monte veciñal fronte á utilidade

pública da instalación do parque eólico na serra do Galiñeiro,

adxudicada á empresa Terra de Vento, S.L., atendendo ás alega-

cións en contra da Comunidade de Montes Veciñais en Man

Común de Vincios 159107

- 08/5PRE-4277(59002) (69256)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para dinami-

zar a actividade no sector forestal co fin de contribuír ao mante-
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mento do emprego, de xeito que non se comprometan as rendas

dos propietarios e das comunidades de montes veciñais en man

común 159109

- 08/5PRE-4369(60991) (69264)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre o coñecemento pola Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria dos niveis de gas radon existentes nos centros de

ensino públicos 159110

- 08/5PRE-4372(61056) (69265)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre o programa “Vive en galego”, da Secretaría Xeral de Política

Lingüística 159111

- 08/5PRE-4379(61135) (69259)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as modificacións que pretende o Goberno galego coa elabo-

ración dunha nova Lei de concentración parcelaria 159112

- 08/5PRE-4391(61475) (69349)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 deputados máis

Sobre o futuro proposto pola Consellería de Sanidade para o Hos-

pital Povisa de Vigo 159114

- 08/5PRE-4392(61538) (69419)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José e 3 deputados máis

Sobre a suspensión da demanda de emprego ás persoas en

paro que se atopan en proceso de orientación a través da

clave S-698 159116

- 08/5PRE-4393(61541) (69420)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José

Sobre as razóns da Consellería de Traballo para a suspensión da

demanda de emprego ás persoas en paro que se atopan en proceso

de orientación a través da clave S-698 159117

- 08/5PRE-4394(61543) (69421)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José

Sobre os obxectivos da Consellería de Traballo para a suspensión

da demanda de emprego ás persoas en paro que se atopan en pro-

ceso de orientación a través da clave S-698 159118

- 08/5PRE-4408(61910) (69266)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a deturpación toponímica que se está a producir na comarca

do Eo-Navia e o papel do Goberno galego na defensa do idioma

galego nela 159119

- 08/5PRE-4415(61995) (69267)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Suárez Canal, Alfredo

Sobre a oferta de prazas públicas para o ensino primario e secun-

dario para o ano 2011 159120

- 08/5PRE-4416(62014) (69422)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Álvarez, Fernando Xabier

Sobre o prazo medio de pagamento pola Administración galega aos

seus provedores 159122

- 08/5PRE-4420(62351) (69268)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a discriminación lingüística que practican numerosas empre-

sas de telefonía 159124

- 08/5PRE-4429(62461) (69269)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre o contido da Orde do 8 de marzo de 2011, pola que se con-

vocan axudas para a realización de actividades de formación en lin-

guas estranxeiras destinadas ao alumnado dos centros docentes

sostidos con fondos públicos 159125

- 08/5PRE-4433(62661) (69423)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e 2 deputados máis

Sobre o motivo da visita realizada polo Sr. presidente da Xunta de

Galicia aos terreos nos que se vai construír o novo hospital de Vigo

159126

- 08/5PRE-4435(62667) (69424)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e 2 deputados máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da creación da cate-

goría de celador nos hospitais do Salnés e Virxe da Xunqueira, de Cee

159128

- 08/5PRE-4437(62679) (69418)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia Belén e 2 deputados máis

Sobre a valoración da Consellería de Presidencia, Administracións

Públicas e Xustiza do feito de que non se dea prioridade ás mulle-

res vítimas de violencia de xénero nas accións formativas da Xunta

de Galicia 159129

- 08/5PRE-4441(62706) (69260)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para

loitar contra a praga de Gonipterus scutellatus Gyllenhal, ou gurgu-

llo do eucalipto, presente en Galicia 159130

- 08/5PRE-4451(63060) (69270)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as razóns do incumprimento polo Goberno galego das reso-

lucións parlamentarias referidas á presentación no Parlamento de

Galicia da programación anual para o desenvolvemento das medi-

das propostas no Plan xeral de normalización da lingua galega

159132

- 08/5PRE-4460(63243) (69414)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 3 deputados máis

Sobre o protocolo seguido nas visitas institucionais do Goberno

galego á cidade de Ferrol e o cumprimento dos compromisos elec-

torais no referido ao chamado “código ético” 159134

- 08/5PRE-4505(63742) (69274)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

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

Sobre o asinamento pola Xunta de Galicia dun convenio coa Uni-

versidade Internacional da Rioxa para impartir un master on-line de

formación de profesorado de educación secundaria 159135

- 08/5PRE-4509(63773) (69371)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os motivos polos que a Consellería do Medio Rural ten pre-

visto pechar a Aula da Natureza de Campa de Fieiró-Degrada, no

concello de Cervantes 159136

- 08/5PRE-4547(64692) (69416)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 3 deputados máis

Sobre a demora no pagamento das nóminas ao persoal funcionario

da Administración galega de xustiza 159138

- 08/5PRE-4557(64869) (69262)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as políticas postas en marcha polo Goberno galego para o

monte e os resultados económicos acadados no sector forestal, no

subsector da silvicultura e da madeira 159140

- 08/5PRE-4586(65320) (69417)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caride Estévez, María José e 3 deputados máis

Sobre o prazo medio de pagamento das facturas da Xunta de Gali-

cia a 31 de marzo de 2011 159142

- 08/5PRE-4609(55798) (69380)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre o motivo, o custo e a partida orzamentaria coa que se custeou

a campaña publicitaria levada a cabo polo Goberno galego en diver-

sos medios de comunicación, durante o mes de decembro de 2010,

en relación coa sanidade pública 159144

- 08/5PRE-4611(55909) (69389)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo da campaña publicitaria da Xunta de Galicia, referida

á sanidade pública, denominada “Fai un uso responsable dela”

159146

- 08/5PRE-4612(56218) (69393)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os gastos realizados pola Consellería de Sanidade, así como

pola Fundación Pública Centro de Transfusións de Galicia en campa-

ñas de publicidade nos anos 2009 e 2010, a selección dos temas, os

xornais escollidos e os datos relativos á contratación das empresas

para levalas a cabo 159147

- 08/5PRE-4621(56266) (69376)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Viéitez Alonso, Henrique
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Sobre a valoración e as actuacións levadas a cabo e previstas pola

Secretaría Xeral da Igualdade en relación coa situación dunha tra-

balladora dunha empresa de transportes por querer exercer os

dereitos de conciliación despois da súa maternidade 159151

- 08/5PRE-4653(56849) (69437)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre os problemas existentes na implatación da e-receita e a súa

resolución 159153

- 08/5PRE-4699(57263) (69361)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para a aproba-

ción dunha nova lei de caza, os cambios normativos que se van

introducir nela, nomeadamente para compensar os danos que

provocan os ataques da fauna salvaxe, así como respecto das

obrigas e responsabilidades das sociedades de caza e dos tecor,

e as actuacións que se están a levar a cabo para acadar o con-

senso do sector 159155

- 08/5PRE-4723(57807) (69438)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a posta en funcionamento do catálogo galego de medica-

mentos, incluído na Lei 12/2010, do 22 de decembro, de racionali-

zación do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autó-

noma de Galicia 159157

- 08/5PRE-4726(57827) (69365)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio e 7 deputados máis

Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para acadar

unha mellor eficiencia enerxética e as súas repercusións econó-

micas, as actuacións que está a levar a cabo para a supresión do

papel na publicación do “Diario Oficial de Galicia” e os cambios

normativos previstos na regulación do parque móbil da Xunta de

Galicia 159159

- 08/5PRE-4727(57829) (69366)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio e 7 deputados máis

Sobre a valoración das medias adoptadas polo actual Goberno galego

no seo do parque móbil da Xunta de Galicia, os resultados obtidos e

os cambios normativos previstos na súa regulación 159164

- 08/5PRE-4760(58216) (69363)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 3 deputados máis

Sobre o incumprimento polo Goberno galego do prazo establecido

nas normativas comunitarias para a aprobación dos plans de orde-

nación dos lugares de interese comunitario, LIC, da rexión atlántica,

na que se atopa a meirande parte da Rede Natura 2000 galega, a

situación das propostas de ampliación desta, de novos LIC, e os

seus plans, e as previsións ao respecto 159169

- 08/5PRE-4772(58369) (69402)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a situación das listas de espera, en decembro de 2010, en

atención especializada na Coruña 159171

- 08/5PRE-4778(58389) (69403)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para mellorar e

ampliar a información relativa ás listas de espera na sanidade

pública galega, así como para reducir os tempos de espera nela, os

datos ao respecto e as reclamacións recibidas no ano 2010 en aten-

ción especializada 159173

- 08/5PRE-4788(58419) (69362)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e 3 deputados máis

Sobre a xustificación do Goberno galego da diminución para o ano

2011 dos orzamentos en materia de conservación da natureza e as

actuacións previstas para darlles prioridade aos parques naturais,

aos espazos protexidos e á erradicación das especies invasoras na

súa política de medio ambiente 159175

- 08/5PRE-4836(59053) (69436)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre o número de centros de saúde do medio rural galego que

están a utilizar provisionalmente o sistema intermedio previo á

receita electrónica, os doentes afectados por esta situación, así

como o prazo e as actuacións previstas polo Goberno galego para

resolvela 159177

- 08/5PRE-4909(59815) (69384)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e Sestayo Doce, Beatriz
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Sobre o estado de tramitación do expediente de construción dunha

nova escola infantil no concello de Vilalba, a dotación e a partida orza-

mentarias destinadas para este fin e os prazos previstos ao respecto

159179

- 08/5PRE-4915(59849) (69435)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a consulta de pediatría nos centros de saúde de Cerdido e

San Sadurniño e as previsións do Goberno galego ao respecto

159180

- 08/5PRE-4916(59856) (69433)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a situación das revisións xinecolóxicas realizadas na sani-

dade pública galega 159182

- 08/5PRE-4922(59979) (69385)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia Belén e 2 deputados máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en mar-

cha do Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do

Emprego e das Relacións Laborais, establecido na Lei 2/2007, do 28

de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia

159184

- 08/5PRE-4926(60027) (69400)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da redución da

partida orzamentaria destinada a sufragar as retribucións dos cape-

láns existentes nos hospitais públicos de Galicia 159187

- 08/5PRE-4938(60308) (69386)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 3 deputados máis

Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para corrixir a

situación que están a sufrir en Galicia as actuais ou potenciais per-

soas preceptoras da renda de inserción social, e a causa da demora

no seu pagamento 159189

- 08/5PRE-4948(60504) (69374)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre os datos relativos ás axudas solicitadas e concedidas ao

abeiro da Resolución do 26 de marzo de 2010, da Secretaría Xeral

da Igualdade, para apoiar as mulleres que sofren violencia de

xénero 159190

- 08/5PRE-4952(60519 (69431))

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a consulta de pediatría no Centro de Saúde de Cee, a falta de

substitucións de persoal facultativo en atención primaria  e as previ-

sións do Goberno galego ao respecto 159192

- 08/5PRE-4977(60926) (69439)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre os posibles efectos na voluntariedade da colexiación do per-

soal sanitario que presta servizos no Sergas de maneira exclusiva

da suspensión do artigo 3 da Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modi-

ficación de diversas leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva

2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de

decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior

159195

- 08/5PRE-4978(60929) (69410)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os trámites administrativos para o nomeamento de dous pos-

tos de altos cargos do Sergas 159197

- 08/5PRE-4980(60946) (69434)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre o atraso e os prazos previstos para o inicio da construción e

posta en funcionamento dos centros de saúde de Galeras e de

Conxo, no concello de Santiago de Compostela, así como sobre o

sistema de financiamento previsto 159198

- 08/5PRE-4995(61080) (69411)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre as instalacións deportivas das distintas administracións gale-

gas que dispoñen na actualidade dun desfibrilador automático, o

persoal encargado do seu funcionamento e a súa formación

159200

- 08/5PRE-5001(61102) (69407)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique e 2 deputados máis

Sobre a situación derivada da posible demora no pagamento da nómina

do mes de febreiro de 2011 ao persoal do Hospital Povisa de Vigo

159204

- 08/5PRE-5024(61476) (69352)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Acuña do Campo, María Carmen e 4 deputados máis

Sobre a demora no pagamento dos salarios dos traballadores do

Hospital Povisa de Vigo, a existencia dalgunha débeda da Conselle-

ría de Sanidade con ese hospital e o desenvolvemento do proceso

de negociación do novo convenio entre o Sergas e Povisa, así como

as modificacións previstas nel 159206

- 08/5PRE-5025(61534) (69387)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José e 3 deputados máis

Sobre a suspensión da demanda de emprego ás persoas en paro

que se atopan en proceso de orientación a través da clave S-698 

159208

- 08/5PRE-5027(61584) (69401)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e 2 deputados máis

Sobre a situación do Servizo de Hematoloxía do Complexo Hospita-

lario Universitario de Vigo e as medidas previstas pola Consellería

de Sanidade para garantir a súa continuidade e calidade 159209

- 08/5PRE-5035(61846) (69377)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as previsións da Consellería de Traballo e Benestar respecto

da construción dun centro de día e unha residencia para persoas

maiores nos terreos do centro asistencial e de educación especial

Santiago Apóstolo da Coruña, o carácter da súa xestión e o futuro

dos menores de 16 anos, así como o mantemento dos actuais pos-

tos de traballo 159211

- 08/5PRE-5038(61857) (69432)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as actuacións que vai desenvolver a Xunta de Galicia para

dotar dun novo centro de saúde o concello de Ribeira 159212

- 08/5PRE-5062(62077) (69350)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre a opinión da Consellería de Sanidade respecto da necesi-

dade de aumentar o número de fisioterapeutas do Servizo de Reha-

bilitación do Hospital Comarcal de Valdeorras e, se é o caso, o prazo

previsto ao respecto 159214

- 08/5PRE-5066(62348) (69399)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as previsións de mellora do tratamento do cancro de mama

dispensado ás mulleres da comarca do Morrazo 159217

- 08/5PRE-5077(62427) (69394)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e 2 deputados máis

Sobre os motivos alegados no recurso administrativo presentado

contra a adxudicación das obras para a construción do novo hospi-

tal de Vigo, as actuación paralizadas e o seu impacto no calendario

previsto para este fin 159219

- 08/5PRE-5081(62454) (69395)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as actuacións que vai desenvolver a Xunta de Galicia para

desconxestionar o Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario

Universitario de Santiago de Compostela 159221

- 08/5PRE-5084(62467) (69378)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Álvarez, Fernando Xabier

Sobre as razóns da exclusión das axudas establecidas por fillos e fillas

menores de 3 anos ás persoas que, sen estar obrigadas, presentasen

de xeito voluntario a declaración da renda das persoas físicas 159223

- 08/5PRE-5087(62631) (69388)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia Belén e 2 deputados máis

Sobre as razóns do Goberno galego para non darlles prioridade ás

mulleres vítimas de violencia de xénero nas súas accións formativas

para a empregabilidade, segundo o disposto na Orde do 30 de

decembro de 2010 159224

- 08/5PRE-5089(62649) (69409)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre o coñecemento e as medidas adoptadas ou previstas polo

Goberno galego respecto das queixas dos veciños en relación co

estado da pista que vai de Salcidos ao cámping  existente na zona

do Feital, no concello da Guarda, como consecuencia dos vertidos

de auga con residuos procedentes dunha arqueta situada dentro

dos límites da Rede Natura 2000 159225

- 08/5PRE-5091(62674) (69382)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Pontón Mondelo, Ana Belén e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para o cumprimento

da resolución parlamentaria aprobada no debate anual de política

xeral do ano 2011 relativa á creación da categoría de celador no

Hospital do Barbanza, a presentación dun plan específico de

mellora das súas listas de espera  e a continuación co proxecto de

construción dunha Unidade de Saúde Mental do Barbanza 159227

- 08/5PRE-5101(62737) (69412)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e 3 deputados máis

Sobre o contido da comunicación remitida polo Sr. alcalde do Incio

aos veciños dese concello anunciando a consecución dun servizo

de urxencias sanitarias 159229

- 08/5PRE-5113(62658) (69381)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre o motivo da visita realizada polo Sr. presidente da Xunta de

Galicia aos terreos nos que se vai construír o novo hospital de Vigo,

o inicio das obras e o estado dos procesos de expropiación 

159230

- 08/5PRE-5129(63232) (69351)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de

implantar o copago para garantir a sostibilidade do sistema sanitario

de Galicia 159232

- 08/5PRE-5131(63240) (69368)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto de rebai-

xar ata os 40 anos a idade das mulleres para a realización da fecun-

dación in vitro na rede sanitaria pública galega, os datos ao respecto

e a súa opinión en relación coa atención que se lle está a prestar á

demanda existente dese tratamento 159233

- 08/5PRE-5160(63554) (69355)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre a posible privatización do servizo de diálise do Hospital

Comarcal da Barbanza 159235

- 08/5PRE-5163(63572) (69404)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Sánchez Montenegro, Isabel e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as medidas previstas pola Consellería de Sanidade para evi-

tarlles aos veciños do concello de Taboada os desprazamentos de

máis de corenta quilómetros para poder retirar os  seus medica-

mentos, como consecuencia da súa adscrición ao punto de atención

continuada de Guntín 159237

- 08/5PRE-5178(63669) (69396)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a elección da localización, a dispoñibilidade dos terreos nece-

sarios e as previsións do Goberno galego para a licitación da cons-

trución, así como a xestión, do novo Centro de Saúde de Ares

159239

- 08/5PRE-5181(63708) (69428)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a dispoñibilidade dos terreos necesarios e as previsións do

Goberno galego para a licitación da construción, así como a xestión,

dos novos centros de saúde de Arteixo e Culleredo 159241

- 08/5PRE-5187(63748) (69354)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da dotación e

construción en Ribeira do centro de saúde mental tal como fora pro-

xectado 159243

- 08/5PRE-5189(63757) (69406)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e 2 deputados máis

Sobre as previsións para a construción do novo Centro de Saúde de

Ribadavia 159244

- 08/5PRE-5190(63759) (69398)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre o anuncio publicado no Diario Oficial da Unión Europea en

relación coa construción de dezaoito centros de saúde para o Ser-

gas, a posible exclusión das medianas empresas de construción

galegas, a consecuencia da súa licitación conxunta, os datos e as

previsións ao respecto 159245

- 08/5PRE-5192(63770) (69360)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia
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Sobre as razóns e a data prevista pola Consellería do Medio Rural

para o pechamento da Aula da Natureza de Campa de Fieiró-

Degrada, no concello de Cervantes, así como a información ao res-

pecto ás persoas que traballan nela 159247

- 08/5PRE-5207(64015) (69357)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Varela Sánchez, Ricardo Jacinto

Sobre a utilización dun rótulo nos informativos TX1 e TX2 do día 13

de abril de 2011 durante a información referida á denuncia formu-

lada por un partido político contra o señor alcalde da Coruña

159249

- 08/5PRE-5239(64307) (69372)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Valcárcel Gómez, Marta e 3 deputados máis

Sobre a situación do punto de atención continuada de Ponteareas á

entrada do actual Goberno Galego e as melloras realizadas e pre-

vistas  nel 159251

- 08/5PRE-5288(64859) (69413)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre as repercusións de non cubrir a baixa laboral do responsable

do Servizo de Hematoloxía do Hospital de Cee na atención prestada

nel así como no Complexo Hospitalario da Coruña, os datos e as

previsións ao respecto 159253

- 08/5PRE-5298(64998) (69408)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os recortes nas axudas para a edición de libros en galego

159255

- 08/5PRE-5299(65000) (69405)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre os datos da Xunta de Galicia relativos ás interrupcións volun-

tarias do embarazo realizadas no ano 2010, e nomeadamente nos

centros do sistema sanitario público 159257

- 08/5PRE-5304(65068) (69430)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre os motivos existentes para o pechamento do Hospital Abente

y Lago durante os meses do verán de 2011 e as previsións do

Goberno galego para resolver o incremento das listas de espera que

vai producir esta decisión 159259

- 08/5PRE-5315(65151) (69375)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre a investigación do Servizo de Vixilancia Aduaneira das activi-

dades de empresas situadas no polígono do Céao, en Lugo, e a

relación destas co Instituto Galego de Promoción Económica

159261

- 08/5PRE-5316(65162) (69373)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo Antonio e 2 deputados máis

Sobre os contactos mantidos pola Xunta de Galicia coa empresa

Ence respecto do plan de traslado da factoría da ría de Pontevedra

159262

- 08/5PRE-5337(65347) (69429)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a situación do servizo público de transporte sanitario na

Costa da Morte 159263

- 08/5PRE-5345(65630) (69364)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio e 9 deputados máis

Sobre as iniciativas de cooperación interrexional que se están a

impulsar entre Galicia, Castela e León e a Rexión Norte de Portugal,

así como os seus obxectivos 159265

- 08/5PRE-5347(65648) (69379)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as condicións de habitabilidade do centro de día localizado no

concello do Porriño 159269

- 08/5PRE-5356(65759) (69383)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e Varela Sánchez, Ricardo Jacinto

Sobre a valoración da Consellería de Cultura e Turismo do estado no

que se atopa o Cuartel de San Fernando, na cidade de Lugo, decla-

rado Ben de Interese Cultural, as razóns do seu abandono, así como

as actuacións e o investimento previsto no ano 2011 para o seu

arranxo e a demora das obras de construción nel do Museo da

Romanización 159270
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A Mesa do Parlamento, na reunión do 12 de setembro 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

- 08/5PRE-0113(41505) (69391)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José e 2 deputados máis

Sobre a posta en marcha pola Consellería de Economía e

Industria das medidas do Igape, en cooperación coa Conselle-

ría de Traballo e Benestar, tras o compromiso do Sr. conse-

lleiro durante a súa visista a Quiroga o pasado día 26 de maio

- 08/5PRE-3571(64652) (69427)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto do

cumprimento da normativa vixente en materia de normaliza-

ción lingüística nos documentos de carácter administrativo

xerados no Complexo Hospitalario de Pontevedra, as actua-

cións e o prazo previsto ao respecto

BOPG núm. 468, do 11.05.2011

- 08/5PRE-3600(65027) (69426)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a información emitida pola Televisión de Galicia en

relación coas actividades e posicións da Plataforma Quere-

mos Galego, nomeamente respecto da conferencia levada a

cabo por esta o día 12 de maio de 2011

BOPG núm. 477, do 25.05.2011

- 08/5PRE-4132(66591) (69425)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da constru-

ción, entrada en funcionamento, características e xestión dun

centro de día no concello do Grove

BOPG núm. 505, do 06.07.2011

- 08/5PRE-4192(57135) (69367)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Álvarez, Fernando Xabier e Sánchez Montenegro, Isabel

Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego para o

mantemento da figura de zona de especial protección dos

valores naturais, declarada con carácter provisional, para o

espazo natural Miño-Neira, que afecta os concellos de Gun-

tín, Lugo, O Corgo e O Páramo

- 08/5PRE-4199(57251) (69247)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre o número de axudas para a mellora das explotacións e

para a incorporación de novos activos agrarios revogadas

por non presentar a licenza municipal definitiva de obras

dentro do prazo establecido na Orde do 31 de maio de 2010

- 08/5PRE-4200(57252) (69248)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre a valoración do Goberno galego das modificacións

introducidas nas bases reguladoras das axudas para o ano

2011 para a mellora das explotacións e para a incorporación

de novos activos agrarios, establecidas na Orde do 29 de

decembro de 2010

- 08/5PRE-4205(57284) (69249)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e Soneira Tajes, María Soledad

Sobre a incidencia dos recortes orzamentarios que afectan os

programas de mobilidade de terras e reordenación das estru-

turas agrarias nos investimentos necesarios para o remate

dos procesos de concentración parcelaria nas zonas de espe-

cial interese agrogandeiro

- 08/5PRE-4206(57290) (69250)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego co

fin de impulsar o Banco de Terras de Galicia para cumprir o

obxectivo de incrementar a base territorial das explotacións

- 08/5PRE-4207(57291) (69251)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre a valoración do Goberno galego respecto do impulso

do Banco de Terras de Galicia, co fin de cumprir o obxectivo

de incrementar a base territorial das explotacións
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- 08/5PRE-4236(58275) (69369)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caride Estévez, María José e 4 deputados máis

Sobre os datos da débeda da Xunta de Galicia nos pagamen-

tos dos medicamentos

- 08/5PRE-4257(58574) (69263)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Aymerich Cano, Carlos

Ignacio

Sobre o recorte das axudas convocadas na Orde do 3 de

maio de 2010, da Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria, para a formación práctica do alumnado en

centros de traballo

- 08/5PRE-4262(58777) (69252)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as razóns da Consellería do Medio Rural para solici-

tar unha baixa de crédito por importe de 37.200.000 euros no

concepto orzamentario de infraestruturas básicas de apoio ao

desenvolvemento do sector primario

- 08/5PRE-4271(58956) (69253)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre a valoración do Goberno galego da oposición mani-

festada por diversos colectivos, nomeadamente as comuni-

dades de montes veciñais en man común afectadas, respecto

da instalación do parque eólico na serra do Galiñeiro, adxu-

dicada á empresa Terra de Vento, S.L.

- 08/5PRE-4272(58957) (69255)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da con-

cesión da prevalencia do interese social do monte veci-

ñal fronte á utilidade pública da instalación do parque

eólico na serra do Galiñeiro, adxudicada á empresa

Terra de Vento, S.L., atendendo ás alegacións en contra

da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de

Vincios

- 08/5PRE-4277(59002) (69256)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para

dinamizar a actividade no sector forestal co fin de contribuír

ao mantemento do emprego, de xeito que non se compro-

metan as rendas dos propietarios e das comunidades de mon-

tes veciñais en man común

- 08/5PRE-4369(60991) (69264)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre o coñecemento pola Consellería de Educación e Orde-

nación Universitaria dos niveis de gas radon existentes nos

centros de ensino públicos

- 08/5PRE-4372(61056) (69265)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre o programa “Vive en galego”, da Secretaría Xeral de

Política Lingüística

- 08/5PRE-4379(61135) (69259)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as modificacións que pretende o Goberno galego coa

elaboración dunha nova Lei de concentración parcelaria

- 08/5PRE-4391(61475) (69349)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 deputados máis

Sobre o futuro proposto pola Consellería de Sanidade para o

Hospital Povisa de Vigo

- 08/5PRE-4392(61538) (69419)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José e 3 deputados máis

Sobre a suspensión da demanda de emprego ás persoas en paro

que se atopan en proceso de orientación a través da clave S-698 

- 08/5PRE-4393(61541) (69420)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José

Sobre as razóns da Consellería de Traballo para a suspensión

da demanda de emprego ás persoas en paro que se atopan en

proceso de orientación a través da clave S-698 

- 08/5PRE-4394(61543) (69421)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Tomé Roca, José

Sobre os obxectivos da Consellería de Traballo para a sus-

pensión da demanda de emprego ás persoas en paro que se

atopan en proceso de orientación a través da clave S-698

- 08/5PRE-4408(61910) (69266)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a deturpación toponímica que se está a producir na

comarca do Eo-Navia e o papel do Goberno galego na

defensa do idioma galego nela

- 08/5PRE-4415(61995) (69267)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Suárez Canal, Alfredo

Sobre a oferta de prazas públicas para o ensino primario e

secundario para o ano 2011

- 08/5PRE-4416(62014) (69422)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Álvarez, Fernando Xabier

Sobre o prazo medio de pagamento pola Administración

galega aos seus provedores

- 08/5PRE-4420(62351) (69268)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre a discriminación lingüística que practican numerosas

empresas de telefonía

- 08/5PRE-4429(62461) (69269)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Lobeira Domínguez,

Bieito

Sobre o contido da Orde do 8 de marzo de 2011, pola que se

convocan axudas para a realización de actividades de for-

mación en linguas estranxeiras destinadas ao alumnado dos

centros docentes sostidos con fondos públicos 

- 08/5PRE-4433(62661) (69423)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e 2 deputados máis

Sobre o motivo da visita realizada polo Sr. presidente da

Xunta de Galicia aos terreos nos que se vai construír o novo

hospital de Vigo

- 08/5PRE-4435(62667) (69424)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e 2 deputados máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da creación

da categoría de celador nos hospitais do Salnés e Virxe da

Xunqueira, de Cee

- 08/5PRE-4437(62679) (69418)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia Belén e 2 deputados máis

Sobre a valoración da Consellería de Presidencia, Adminis-

tracións Públicas e Xustiza do feito de que non se dea prio-

ridade ás mulleres vítimas de violencia de xénero nas

accións formativas da Xunta de Galicia

- 08/5PRE-4441(62706) (69260)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno

galego para loitar contra a praga de Gonipterus scutellatus

Gyllenhal, ou gurgullo do eucalipto, presente en Galicia

- 08/5PRE-4451(63060) (69270)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre as razóns do incumprimento polo Goberno galego das

resolucións parlamentarias referidas á presentación no Par-

lamento de Galicia da programación anual para o desenvol-

vemento das medidas propostas no Plan xeral de normaliza-

ción da lingua galega

- 08/5PRE-4460(63243) (69414)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 3 deputados máis

Sobre o protocolo seguido nas visitas institucionais do

Goberno galego á cidade de Ferrol e o cumprimento dos com-

promisos electorais no referido ao chamado “código ético”

- 08/5PRE-4505(63742) (69274)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Adán Villamarín, María do

Carme

Sobre o asinamento pola Xunta de Galicia dun convenio

coa Universidade Internacional da Rioxa para impartir un

master on-line de formación de profesorado de educación

secundaria
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- 08/5PRE-4509(63773) (69371)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre os motivos polos que a Consellería do Medio Rural

ten previsto pechar a Aula da Natureza de Campa de Fieiró-

Degrada, no concello de Cervantes

- 08/5PRE-4547(64692) (69416)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 3 deputados máis

Sobre a demora no pagamento das nóminas ao persoal fun-

cionario da Administración galega de xustiza

- 08/5PRE-4557(64869) (69262)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as políticas postas en marcha polo Goberno galego

para o monte e os resultados económicos acadados no sector

forestal, no subsector da silvicultura e da madeira 

- 08/5PRE-4586(65320) (69417)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caride Estévez, María José e 3 deputados máis

Sobre o prazo medio de pagamento das facturas da Xunta de

Galicia a 31 de marzo de 2011

- 08/5PRE-4609(55798) (69380)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre o motivo, o custo e a partida orzamentaria coa que se

custeou a campaña publicitaria levada a cabo polo Goberno

galego en diversos medios de comunicación, durante o mes

de decembro de 2010, en relación coa sanidade pública

- 08/5PRE-4611(55909) (69389)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre o custo da campaña publicitaria da Xunta de Galicia,

referida á sanidade pública, denominada “Fai un uso res-

ponsable dela”

- 08/5PRE-4612(56218) (69393)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre os gastos realizados pola Consellería de Sanidade, así

como pola Fundación Pública Centro de Transfusións de

Galicia en campañas de publicidade nos anos 2009 e 2010,

a selección dos temas, os xornais escollidos e os datos rela-

tivos á contratación das empresas para levalas a cabo

- 08/5PRE-4621(56266) (69376)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Viéitez Alonso, Henrique

Sobre a valoración e as actuacións levadas a cabo e previstas

pola Secretaría Xeral da Igualdade en relación coa situación

dunha traballadora dunha empresa de transportes por querer

exercer os dereitos de conciliación despois da súa maternidade

- 08/5PRE-4653(56849) (69437)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre os problemas existentes na implatación da e-receita e

a súa resolución

- 08/5PRE-4699(57263) (69361)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e 3 deputados máis

Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para a apro-

bación dunha nova lei de caza, os cambios normativos que

se van introducir nela, nomeadamente para compensar os

danos que provocan os ataques da fauna salvaxe, así como

respecto das obrigas e responsabilidades das sociedades de

caza e dos tecor, e as actuacións que se están a levar a cabo

para acadar o consenso do sector

- 08/5PRE-4723(57807) (69438)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a posta en funcionamento do catálogo galego de medi-

camentos, incluído na Lei 12/2010, do 22 de decembro, de

racionalización do gasto na prestación farmacéutica da

Comunidade Autónoma de Galicia

- 08/5PRE-4726(57827) (69365)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio e 7 deputados máis

Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para acadar

unha mellor eficiencia enerxética e as súas repercusións eco-

nómicas, as actuacións que está a levar a cabo para a supre-

sión do papel na publicación do “Diario Oficial de Galicia”

e os cambios normativos previstos na regulación do parque

móbil da Xunta de Galicia
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- 08/5PRE-4727(57829) (69366)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio e 7 deputados máis

Sobre a valoración das medias adoptadas polo actual

Goberno galego no seo do parque móbil da Xunta de Gali-

cia, os resultados obtidos e os cambios normativos previstos

na súa regulación

- 08/5PRE-4760(58216) (69363)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 3 deputados máis

Sobre o incumprimento polo Goberno galego do prazo esta-

blecido nas normativas comunitarias para a aprobación dos

plans de ordenación dos lugares de interese comunitario,

LIC, da rexión atlántica, na que se atopa a meirande parte da

Rede Natura 2000 galega, a situación das propostas de

ampliación desta, de novos LIC, e os seus plans, e as previ-

sións ao respecto

- 08/5PRE-4772(58369) (69402)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a situación das listas de espera, en decembro de 2010,

en atención especializada na Coruña

- 08/5PRE-4778(58389) (69403)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para

mellorar e ampliar a información relativa ás listas de espera

na sanidade pública galega, así como para reducir os tempos

de espera nela, os datos ao respecto e as reclamacións reci-

bidas no ano 2010 en atención especializada

- 08/5PRE-4788(58419) (69362)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Cajide Hervés, María del Carmen e 3 deputados máis

Sobre a xustificación do Goberno galego da diminución para

o ano 2011 dos orzamentos en materia de conservación da

natureza e as actuacións previstas para darlles prioridade aos

parques naturais, aos espazos protexidos e á erradicación das

especies invasoras na súa política de medio ambiente

- 08/5PRE-4836(59053) (69436)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre o número de centros de saúde do medio rural galego

que están a utilizar provisionalmente o sistema intermedio

previo á receita electrónica, os doentes afectados por esta

situación, así como o prazo e as actuacións previstas polo

Goberno galego para resolvela

- 08/5PRE-4909(59815) (69384)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia e Sestayo Doce, Beatriz

Sobre o estado de tramitación do expediente de construción

dunha nova escola infantil no concello de Vilalba, a dotación

e a partida orzamentarias destinadas para este fin e os prazos

previstos ao respecto

- 08/5PRE-4915(59849) (69435)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a consulta de pediatría nos centros de saúde de Cer-

dido e San Sadurniño e as previsións do Goberno galego ao

respecto

- 08/5PRE-4916(59856) (69433)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a situación das revisións xinecolóxicas realizadas na

sanidade pública galega

- 08/5PRE-4922(59979) (69385)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia Belén e 2 deputados máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en

marcha do Consello Galego de Participación das Mulleres

no Ámbito do Emprego e das Relacións Laborais, estable-

cido na Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade

das mulleres de Galicia

- 08/5PRE-4926(60027) (69400)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da redución

da partida orzamentaria destinada a sufragar as retribucións

dos capeláns existentes nos hospitais públicos de Galicia

- 08/5PRE-4938(60308) (69386)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 3 deputados máis
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Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para

corrixir a situación que están a sufrir en Galicia as actuais ou

potenciais persoas preceptoras da renda de inserción social,

e a causa da demora no seu pagamento

- 08/5PRE-4948(60504) (69374)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre os datos relativos ás axudas solicitadas e concedidas

ao abeiro da Resolución do 26 de marzo de 2010, da Secre-

taría Xeral da Igualdade, para apoiar as mulleres que sofren

violencia de xénero

- 08/5PRE-4952(60519 (69431))

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a consulta de pediatría no Centro de Saúde de Cee, a

falta de substitucións de persoal facultativo en atención pri-

maria  e as previsións do Goberno galego ao respecto

- 08/5PRE-4977(60926) (69439)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre os posibles efectos na voluntariedade da colexia-

ción do persoal sanitario que presta servizos no Sergas de

maneira exclusiva da suspensión do artigo 3 da Lei

1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas

leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva

2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do

12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mer-

cado interior

- 08/5PRE-4978(60929) (69410)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre os trámites administrativos para o nomeamento de

dous postos de altos cargos do Sergas

- 08/5PRE-4980(60946) (69434)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre o atraso e os prazos previstos para o inicio da

construción e posta en funcionamento dos centros de

saúde de Galeras e de Conxo, no concello de Santiago de

Compostela, así como sobre o sistema de financiamento

previsto

- 08/5PRE-4995(61080) (69411)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre as instalacións deportivas das distintas administra-

cións galegas que dispoñen na actualidade dun desfibrilador

automático, o persoal encargado do seu funcionamento e a

súa formación

- 08/5PRE-5001(61102) (69407)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique e 2 deputados máis

Sobre a situación derivada da posible demora no pagamento

da nómina do mes de febreiro de 2011 ao persoal do Hospi-

tal Povisa de Vigo

- 08/5PRE-5024(61476) (69352)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 deputados máis

Sobre a demora no pagamento dos salarios dos traballadores

do Hospital Povisa de Vigo, a existencia dalgunha débeda da

Consellería de Sanidade con ese hospital e o desenvolve-

mento do proceso de negociación do novo convenio entre o

Sergas e Povisa, así como as modificacións previstas nel

- 08/5PRE-5025(61534) (69387)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Tomé Roca, José e 3 deputados máis

Sobre a suspensión da demanda de emprego ás persoas en

paro que se atopan en proceso de orientación a través da

clave S-698 

- 08/5PRE-5027(61584) (69401)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e 2 deputados máis

Sobre a situación do Servizo de Hematoloxía do Complexo

Hospitalario Universitario de Vigo e as medidas previstas

pola Consellería de Sanidade para garantir a súa continui-

dade e calidade

- 08/5PRE-5035(61846) (69377)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as previsións da Consellería de Traballo e Benestar

respecto da construción dun centro de día e unha residencia

para persoas maiores nos terreos do centro asistencial e de

educación especial Santiago Apóstolo da Coruña, o carácter
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da súa xestión e o futuro dos menores de 16 anos, así como

o mantemento dos actuais postos de traballo

- 08/5PRE-5038(61857) (69432)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as actuacións que vai desenvolver a Xunta de Gali-

cia para dotar dun novo centro de saúde o concello de

Ribeira

- 08/5PRE-5062(62077) (69350)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre a opinión da Consellería de Sanidade respecto da

necesidade de aumentar o número de fisioterapeutas do Ser-

vizo de Rehabilitación do Hospital Comarcal de Valdeorras

e, se é o caso, o prazo previsto ao respecto

- 08/5PRE-5066(62348) (69399)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Lobeira Domínguez, Bieito e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as previsións de mellora do tratamento do cancro de

mama dispensado ás mulleres da comarca do Morrazo

- 08/5PRE-5077(62427) (69394)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e 2 deputados máis

Sobre os motivos alegados no recurso administrativo pre-

sentado contra a adxudicación das obras para a construción

do novo hospital de Vigo, as actuación paralizadas e o seu

impacto no calendario previsto para este fin

- 08/5PRE-5081(62454) (69395)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as actuacións que vai desenvolver a Xunta de Galicia

para desconxestionar o Servizo de Urxencias do Complexo

Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

- 08/5PRE-5084(62467) (69378)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Blanco Álvarez, Fernando Xabier

Sobre as razóns da exclusión das axudas establecidas por

fillos e fillas menores de 3 anos ás persoas que, sen estar

obrigadas, presentasen de xeito voluntario a declaración da

renda das persoas físicas

- 08/5PRE-5087(62631) (69388)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fraga Santos, Silvia Belén e 2 deputados máis

Sobre as razóns do Goberno galego para non darlles priori-

dade ás mulleres vítimas de violencia de xénero nas súas

accións formativas para a empregabilidade, segundo o dis-

posto na Orde do 30 de decembro de 2010

- 08/5PRE-5089(62649) (69409)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Sánchez Montenegro,

Isabel

Sobre o coñecemento e as medidas adoptadas ou previstas

polo Goberno galego respecto das queixas dos veciños en

relación co estado da pista que vai de Salcidos ao cámping

existente na zona do Feital, no concello da Guarda, como

consecuencia dos vertidos de auga con residuos proceden-

tes dunha arqueta situada dentro dos límites da Rede

Natura 2000

- 08/5PRE-5091(62674) (69382)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para o cum-

primento da resolución parlamentaria aprobada no debate

anual de política xeral do ano 2011 relativa á creación da

categoría de celador no Hospital do Barbanza, a presenta-

ción dun plan específico de mellora das súas listas de espera

e a continuación co proxecto de construción dunha Unidade

de Saúde Mental do Barbanza

- 08/5PRE-5101(62737) (69412)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e 3 deputados máis

Sobre o contido da comunicación remitida polo Sr. alcalde

do Incio aos veciños dese concello anunciando a consecu-

ción dun servizo de urxencias sanitarias

- 08/5PRE-5113(62658) (69381)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Bouza Santiago, Ana

Luisa

Sobre o motivo da visita realizada polo Sr. presidente da

Xunta de Galicia aos terreos nos que se vai construír o novo

hospital de Vigo, o inicio das obras e o estado dos procesos

de expropiación 
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- 08/5PRE-5129(63232) (69351)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade

de implantar o copago para garantir a sostibilidade do sis-

tema sanitario de Galicia

- 08/5PRE-5131(63240) (69368)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto de

rebaixar ata os 40 anos a idade das mulleres para a realiza-

ción da fecundación in vitro na rede sanitaria pública galega,

os datos ao respecto e a súa opinión en relación coa atención

que se lle está a prestar á demanda existente dese tratamento

- 08/5PRE-5160(63554) (69355)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel e Pose Mesura, Modesto

Sobre a posible privatización do servizo de diálise do Hos-

pital Comarcal da Barbanza

- 08/5PRE-5163(63572) (69404)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Sánchez Montenegro, Isabel e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as medidas previstas pola Consellería de Sanidade

para evitarlles aos veciños do concello de Taboada os des-

prazamentos de máis de corenta quilómetros para poder reti-

rar os  seus medicamentos, como consecuencia da súa ads-

crición ao punto de atención continuada de Guntín

- 08/5PRE-5178(63669) (69396)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre a elección da localización, a dispoñibilidade dos

terreos necesarios e as previsións do Goberno galego para a

licitación da construción, así como a xestión, do novo Cen-

tro de Saúde de Ares

- 08/5PRE-5181(63708) (69428)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre a dispoñibilidade dos terreos necesarios e as previ-

sións do Goberno galego para a licitación da construción, así

como a xestión, dos novos centros de saúde de Arteixo e

Culleredo

- 08/5PRE-5187(63748) (69354)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Lage Tuñas, José Manuel

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da dota-

ción e construción en Ribeira do centro de saúde mental tal

como fora proxectado 

- 08/5PRE-5189(63757) (69406)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e 2 deputados máis

Sobre as previsións para a construción do novo Centro de

Saúde de Ribadavia

- 08/5PRE-5190(63759) (69398)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre o anuncio publicado no Diario Oficial da Unión Euro-

pea en relación coa construción de dezaoito centros de saúde

para o Sergas, a posible exclusión das medianas empresas de

construción galegas, a consecuencia da súa licitación con-

xunta, os datos e as previsións ao respecto

- 08/5PRE-5192(63770) (69360)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Verdes Gil, Sonia

Sobre as razóns e a data prevista pola Consellería do Medio

Rural para o pechamento da Aula da Natureza de Campa de

Fieiró-Degrada, no concello de Cervantes, así como a infor-

mación ao respecto ás persoas que traballan nela

- 08/5PRE-5207(64015) (69357)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Varela Sánchez, Ricardo Jacinto

Sobre a utilización dun rótulo nos informativos TX1 e TX2

do día 13 de abril de 2011 durante a información referida á

denuncia formulada por un partido político contra o señor

alcalde da Coruña

- 08/5PRE-5239(64307) (69372)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Valcárcel Gómez, Marta e 3 deputados máis

Sobre a situación do punto de atención continuada de Ponte-

areas á entrada do actual Goberno Galego e as melloras rea-

lizadas e previstas  nel
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- 08/5PRE-5288(64859) (69413)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e Pose Mesura, Modesto

Sobre as repercusións de non cubrir a baixa laboral do res-

ponsable do Servizo de Hematoloxía do Hospital de Cee na

atención prestada nel así como no Complexo Hospitalario da

Coruña, os datos e as previsións ao respecto

- 08/5PRE-5298(64998) (69408)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Lobeira Domínguez, Bieito

Sobre os recortes nas axudas para a edición de libros en

galego

- 08/5PRE-5299(65000) (69405)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre os datos da Xunta de Galicia relativos ás interrupcións

voluntarias do embarazo realizadas no ano 2010, e nomea-

damente nos centros do sistema sanitario público

- 08/5PRE-5304(65068) (69430)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bouza Santiago, Ana Luisa e Aymerich Cano, Carlos Ignacio

Sobre os motivos existentes para o pechamento do Hospital

Abente y Lago durante os meses do verán de 2011 e as pre-

visións do Goberno galego para resolver o incremento das

listas de espera que vai producir esta decisión

- 08/5PRE-5315(65151) (69375)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique

Sobre a investigación do Servizo de Vixilancia Aduaneira

das actividades de empresas situadas no polígono do Céao,

en Lugo, e a relación destas co Instituto Galego de Promo-

ción Económica

- 08/5PRE-5316(65162) (69373)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Meijón Couselo, Guillermo Antonio e 2 deputados máis

Sobre os contactos mantidos pola Xunta de Galicia coa

empresa Ence respecto do plan de traslado da factoría da ría

de Pontevedra

- 08/5PRE-5337(65347) (69429)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Aymerich Cano, Carlos Ignacio e Bouza Santiago, Ana

Luisa

Sobre a situación do servizo público de transporte sanitario

na Costa da Morte

- 08/5PRE-5345(65630) (69364)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Miranda, Antonio e 9 deputados máis

Sobre as iniciativas de cooperación interrexional que se

están a impulsar entre Galicia, Castela e León e a Rexión

Norte de Portugal, así como os seus obxectivos

- 08/5PRE-5347(65648) (69379)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Viéitez Alonso, Henrique e Bouza Santiago, Ana Luisa

Sobre as condicións de habitabilidade do centro de día loca-

lizado no concello do Porriño

- 08/5PRE-5356(65759) (69383)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e Varela Sánchez, Ricardo

Jacinto

Sobre a valoración da Consellería de Cultura e Turismo do

estado no que se atopa o Cuartel de San Fernando, na cidade

de Lugo, declarado Ben de Interese Cultural, as razóns do

seu abandono, así como as actuacións e o investimento pre-

visto no ano 2011 para o seu arranxo e a demora das obras

de construción nel do Museo da Romanización

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2011

José Manuel Baltar Blanco

Vicepresidente 1.º
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41505,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa

de don José Tomé Roca e varios/as deputados/as máis, sobre "a posta en

marcha pola Consellería de Economía e Industria das medidas do

Igape, en cooperación coa Consellería de Traballo e Benestar, tras o

compromiso do Sr. conselleiro durante a súa visista a Quiroga o

pasado día 26 de maio", (publicada no BOPG núm. 279 do 23 de xullo de

2010), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións setembro-decembro de 2010 (BOPG núm. 391 do 19 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. Ñas ¡ntervencións levadas a cabo polo

director xeral do IGAPE, ao respostar á pregunta 57846 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 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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Robárítp Caltro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita núm.: 64652, formulada

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

Bieito Lobeira Domínguez, sobre "as previsións da Consellería de

Sanidade respecto do cumprimento da normativa vixente en materia

de normalización lingüística nos documentos de carácter

administrativo xerados no Complexo Hospitalario de Pontevedra, as

actuacións e o prazo previsto ao respecto", (publicada no BOPG núm.:

468, do 11 de maio 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 Complexo Hospitalario de Pontevedra presta especial atención ao uso do

galego e garante a súa presenza ñas súas actividades, tanto a nivel interno

como público: as convocatorias de reunións, ordes do día e actas (Comisión

de Centro, Comité de Seguridade e Saúde Laboral, Comisión de

Participación Cidadá....), acordos e convenios (Convenio coa 'Asociación

Española contra el Cáncer' sobre voluntariado hospitalario....), protocolos

(Protocolo sobre violencia laboral, Protocolo sobre accidentes de traballo,

Protocolo de responsabilidade patrimonial..), resolucións e todas as

incorporacións á INTRANET se redactan en lingua galega.

Desde setembro de 2009 nomeouse unha persoa responsable da sinaléctica

do Complexo Hospitalario con base ao 'Manual normativo de sinalización do

1
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Servizo Galego de Saúde' (Ed. Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade.

ISBN: 84-453-3343-7) e cuxo obxectivo fundamental é crear unha imaxe

harmónica que se reflicta en todos os aspectos de comunicación que emita

o Servizo Galego de Saúde e facilitar aos usuarios o desprazamento polos

diferentes centros sanitarios do Complexo: toda a sinalización se realiza en

galego.

O Complexo Hospitalario de Pontevedra ten unha liña de actuación

estratéxica en marcha cuxo obxectivo é converterse nun hospital sen

papéis, o que supon un mellor funcionamento dos centros hospitalarios,

aumentando a efectividade e que se traduce nun servizo mais eficaz e

nunha mellora moi notable do traballo diario dos profesionais, nunha

tramitación axil e flexible, reduce custos e colabora co medio ambiente.

O obxectivo é que as historias clínicas, a información relativa aos pacientes

e a totalidade das tarefas de xestión teñan o soporte informático como

único, xerando un beneficio importante tanto para os usuarios, como para

aos profesionais e a administración. Este soporte informático redactado en

galego.

Mentres non se produza unha substitución total do soporte papel, o

Complexo Hospitalario garantirá o uso do galego como lingua escrita, e

potenciará a extensión e o emprego do galego, sen prexuízo de empregar

ademáis a outra lingua cooficial cando corresponda. Por razóns de economía

e eficiencia, a substitución da modelaxe oficial do Complexo irase

producindo a medida que se vaian esgotando os modelos existentes, se ben

xa non se realizará a substitución dos que formen parte do hospital sen

papéis."
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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, 26 de agosto 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 escrita núm.: 65027, formulada

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

Bieito Lobeira Domínguez, sobre "a información emitida pola Televisión

de Galicia en relación coas actividades e posicións da Plataforma

Queremos Galego, nomeamente respecto da conferencia levada a

cabo por esta o día 12 de maio de 2011", (publicada no BOPG núm.:

477, do 25 de maio 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 Compañía de Radio-Televisión de

Galicia, que ten o seguinte contido:

"A información requerida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao

darlle resposta á pregunta número 65025 (do mesmo tema e autoría), na

sesión da Comisión de control da CRTVGA celebrada o 30/06/2011.

Remitímonos ao alí exposto."
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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, 26 de agosto 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 escrita núm.: 66591, formulada

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

Bieito Lobeira Domínguez, sobre "as previsións do Gobernó galego

respecto da construción, entrada en funcionamento, características

e xestión dun centro de día no concello do Grove", (publicada no

BOPG núm.: 505, do 6 de xullo 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

Trabado e Benestar, que ten o seguinte contido:

"Este centro non está planificado a través do Consorcio Galego de Servizos

de Igualdade e Benestar. O Concello decidiu acometer a súa construción con

fondos propios, sen ter en conta a planificación de infraestruturas do

Consorcio."
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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, 26 de agosto 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 -a tramitar polo Pleno- n° 57135,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Fernando Xabier Blanco Álvarez e dona Isabel Sánchez

Montenegro, sobre "as xestións realizadas polo Gobernó galego para o

mantemento da figura de zona de especial protección dos valores

naturais, declarada con carácter provisional, para o espazo natural

Miño-Neira, que afecta os concellos de Guntín, Lugo, O Corgo e O

Páramo", (publicada no BOPG n° 396, do 26 de xaneiro de 2011), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 Medio Rural, que ten o seguinte contido:

"A información que solicita esta iniciativa deuna o director xeral de

Conservación da Natureza en resposta á pregunta oral n° 57134, incluida na

sesión da Comisión 7a celebrada o 17/02/2011, á que nos remitimos."

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, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Catítro García

Excma. Sra.í Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n° 57251,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de

dona Sonia Verdes Gil, sobre "o número de axudas para a mellora das

explotacións e para a incorporación de novos activos agrarios revogadas

por non presentar a licenza municipal definitiva de obras dentro do

prazo establecido na Orde do 31 de maio de 2010", (publicada no BOPG n°

396, do 26 de xaneiro de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita

por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do

26 de xullo 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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao

contestar á pregunta para resposta escrita número 57250 (do mesmo tema e

autoría), contestación que tivo entrada no Parlamento o 22/03/2011, e foi

publicada no BOPG 442, do 31/03/2011. Remitímonos ao alí exposto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

í X

• \

tfo García

ÜPésidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n° 57252,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de

dona Sonia Verdes Gil, sobre "a valoración do Gobernó galego das

modificacións introducidas ñas bases reguladoras das axudas para o ano

2011 para a mellora das explotacións e para a incorporación de novos

activos agrarios, establecidas na Orde do 29 de decembro de 2010",

(publicada no BOPG n° 396, do 26 de xaneiro de 2011), convertida en pregunta

con resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 do Medio Rural, que ten o

seguinte contido:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao

contestar á pregunta para resposta escrita número 57250 (do mesmo tema e

autoría), contestación que tivo entrada no Parlamento o 22/03/2011, e foi

publicada no BOPG 442, do 31/03/2011. Remitímonos ao alí exposto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Casiro;Garcí¡arad

Excma. Srá. [Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

57284, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona María Soledad Soneira Tajes e dona Sonia Verdes Gil,

sobre "a incidencia dos recortes orzamentarios que afectan aos

programas de mobilidade de térras e reordenación das estruturas

agrarias, nos investimentos necesarios para o remate dos procesos

de concentración parcelaria ñas zonas de especial interese

agrogandeiro", (publicada no BOPG n° 396, do 26 de xaneiro de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:

"O marco económico actual esixe que se tomen medidas de control do

gasto, pero en ningún caso isto suporá unha paralización dos programas de

mobilidade e reordenación das estruturas agrarias, que serán dotados co

orzamento necesario para que poidan seguir sendo levados a cabo, e deste

xeito se poida seguir favorecendo a mellora da competitividade das

explotacións e o incremento da súa base territorial."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

troj Gatcjá

v :tp>-

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

57290, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona Sonia Verdes Gil, sobre "as actuacións levadas a cabo

polo Gobernó galego co fin de impulsar o Banco de Térras de Galicia,

para cumprir o obxectivo de incrementar a base territorial das

explotacións", (publicada no BOPG n° 396, do 26 de xaneiro de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:

"O Gobernó galego presentou o 10/05/2011 para o seu trámite

parlamentario o proxecto de Lei de Mobilidade de Térras, a través do cal se

favorecerá a incorporación de todas as térras con vocación agraria ó Banco

de Térras. Este texto flexibilizará e aumentará a capacidade de actuación do

Banco e posibilitará unha maior oferta de térra con vocación produtiva que

permitirá ás explotacións galegas aumentar a súa base territorial e reducir

os seus custes de produción para mellorar a súa capacidade para competir.

Así mesmo seguíronse levando a cabo traballos de dinamización sobre os

propietarios para favorecer a incorporación de térras ociosas e trabállase

para que todos os instrumentos e recursos propios da Consellería do Medio

Rural, tanto técnicos como humanos, se involucren na dinamización de ditas

incorporacións."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

trol G#cí

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

57291, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona Sonia Verdes Gil, sobre "a valoración do Gobernó

galego respecto do impulso do Banco de Térras de Galicia, co fin de

cumprir o obxectivo de incrementar a base territorial das

explotacións", (publicada no BOPG n° 396, do 26 de xaneiro de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:

"Entendemos que o Banco de Térras está a ser un bo instrumento para

fomentar a mobilidade de térras e poner a disposición das explotacións a

posibilidade de incrementar a súa base territorial.

En canto a xestión cabe destacar non só o seu traballo en canto ao labor de

incorporación e arrendamento, senón tamén no ámbito da regularización

patrimonial rústica da Comunidade Autónoma.

Tamén consideramos que os resultados presentados son positivos, debido o'

crecemento tanto de incorporacións como de arrendamentos, pero tamén

temos claro que se necesita un novo impulso para poder actuar como un

auténtico dinamizador da mobilidade de térras, pero para iso considérase

necesario actuar previamente na súa normativa lexislativa, de maneira que

se poidan flexibilizar e axilizar todas aquelas accións que poida levar a cabo

á par de realizar o seu cometido. Por todo isto presentouse no Pparlamento

o proxecto de Lei de Mobilidade de Térras que permita esta axilidade e

flexibilidade e facilite o redimensionamento das explotacións."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

^ ./&.

;trt Gane

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

58275, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona María José Caride Estévez e varios/as deputados/as máis,

sobre "os datos da débeda da Xunta de Galicia nos pagamentos dos

medicamentos", (publicada no BOPG n° 406, do 9 de febreiro de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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:

"A información requerida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao

darlle resposta á pregunta número 61744 (do mesmo tema e autoría), na

sesión da Comisión 3a celebrada o 26/05/2011 . Remitímonos ao alí

exposto.

De todos os xeitos indicar que todas as facturas que se reciben no Sergas

se rexistran no programa informático correspondente.

Segundo os datos dos propios provedores, Galicia é a terceira Comunidade

con mellor período de pagamento, logo das Comunidades autónomas

aforadas."
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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, 22 de agosto 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 -a tramitar polo Pleno- n° 58574,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa

de dona María do Carme Adán Villamarín e don Carlos Ignacio Aymerich Cano,

sobre "o recorte das axudas convocadas na Orde do 3 de maio de 2010,

da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, para a

formación práctica do alumnado en centros de traballo", (publicada no

BOPG n° 406, do 9 de febreiro de 2011), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n°

512, do 26 de xullo 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 Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia

en resposta por escrito á pregunta con número 58969 e publicada no BOPG

número 451 e data 14/04/2011 á que nos remitimos."

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, 26 de agosto de 2011

O director >:eral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ré Garrió

3restdenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n° 58777,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona

Sonia Verdes Gil, sobre "as razóns da Consellería do Medio Rural para

solicitar unha baixa de crédito por importe de 37.200.000 euros no

concepto orzamentario de infraestruturas básicas de apoio ao

desenvolvemento do sector primario", (publicada no BOPG n° 411, do 16 de

febreiro de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización

do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:

"Efectivamente deuse de baixa a aplicación orzamentaria porque o Ministerio de

Medio Ambiente, Medio Rural e Marino non achegou os 19 millóns de euros que o

mesmo tina que aportar para os Proxectos Estratéxicos de Infraestructuras no

Medio Rural (PEIM 2010). Así como tampouco achegou os 18,2 millóns de euros

para o desenvolvemento da Lei 45/2007 de 'Desarrollo Rural Sostenible'."

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, 26 de agosto de 2011

O director x/eYal de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Cas|trd GarCí̂

Excma. Sra Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

58956, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona Sonia Verdes Gil e varios/as deputados/as máis, sobre "a

valoración do Gobernó galego da oposición manifestada por

diversos colectivos, nomeadamente as comunidades de montes

veciñais en man común afectadas, respecto da instalación do parque

eólico na serra do Galiñeiro, adxudicada á empresa Terra de Vento,

S.L.", (publicada no BOPG n° 411, do 16 de febreiro de 2011), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:

"A Consellería non fai valoracións respecto das declaracións públicas que

poidan facer colectivos en prensa escrita, limítase ao estrito cumprimento

da Lei. Específicamente a instalación dun parque eólico necesita da

incoación do obrigado trámite administrativo consonte ao acto de

disposición elixido pola promotora ao abeiro da Lei 13/1989, do 10 de

outubro, de montes veciñais en man común. A data de hoxe non se recibiu

solicitude algunha na Consellería do Medio Rural a este respecto."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

trd García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

58957, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona Sonia Verdes Gil e varios/as deputados/as máis, sobre

"as previsións do Gobernó galego respecto da concesión da

prevalencia do interese social do monte vecinal fronte á utilidade

pública da instalación do parque eólico na serra do Galiñeiro,

adxudicada á empresa Terra de Vento, S.L., atendendo ás alegacións

en contra da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de

Vincios", (publicada no BOPG n° 411, do 16 de febreiro de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:

"A Consellería non fai valoracións respecto das declaracións públicas que

poidan facer colectivos en prensa escrita, limítase ao estrito cumprimento

da Lei. Específicamente a instalación dun parque eólico necesita da

incoación do obrigado trámite administrativo consonte ao acto de

disposición elixido pola promotora ao abeiro da Lei 13/1989, do 10 de

outubro, de montes veciñais en man común. A data de hoxe non se recibiu

solicitude algunha na Consellería do Medio Rural a este respecto."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

¡tré García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n° 59002,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona

Sonia Verdes Gil, sobre "as actuacións previstas polo Gobernó galego para

dinamizar a actividade no sector forestal co fin de contribuir ao

mantemento do emprego, de xeito que non se comprometan as rendas dos

propietarios e das comunidades de montes veciñais en man común",

(publicada no BOPG n° 411, do 16 de febreiro de 2011), convertida en pregunta

con resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011

(BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 do Medio Rural, que ten o seguinte

contido:

"As actuacións fundamentáis de alcance estrutural pasan por facer viables as

explotacións forestáis a través da aprobación da lei de montes de Galicia e a posta

en marcha das SOFOR, como medida de dinamización das propiedades particulares

de tamaño insuficiente, para así garantir a viabilidade da xestión forestal."

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, 26 de agosto de 2011

O directon-xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castré García

Excma. Sra.l Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n° 60991,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e dona Ana Luisa Bouza

Santiago, sobre "o coñecemento pola Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria dos niveis de gas radon existentes nos

centros de ensino públicos", (publicada no BOPG n° 427, do 10 de marzo

de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 Educación e Ordenación Universitaria, que

ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito ás preguntas con número 58998 e 60989 e

publicada no BOPG número 446, de data 07/04/2011; ás que nos remitimos."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro Rancia

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

61056, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e don Bieito Lobeira

Domínguez, sobre "o programa 'Vive en galego', da Secretaría Xeral

de Política Lingüística", (publicada no BOPG n° 427, do 10 de marzo de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 Educación e Ordenación Universitaria,

que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito á pregunta con número 61047 e publicada no

BOPG número 471, de data 16/05/2011; á que nos remitimos."

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, 26 de agosto de 2011

O directoro<eral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

íro García
t f :• ••'••;/

Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

61135, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona Sonia Verdes Gil, sobre "as modificacións que

pretende o Gobernó galego coa elaboración dunha nova Lei de

concentración parcelaria", (publicada no BOPG n° 427, do 10 de marzo

de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización

do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo

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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:

"O Gobernó galego pretende a redacción dunha nova lei de concentración

parcelaria co obxetivo de incorporar outros instrumentos que permitan

unhas actuacións máis axiles e adecuadas para o desenvolvemento rural.

O que se pretende con esta nova lei é ter un instrumento que, mediante a

optimización dos medios públicos, tanto técnicos como humanos e

económicos, axude a que as explotacións agrogandeiras sexan máis

competitivas no actual mercado, sen que por ¡so mermen as garantías

respecto dos propietarios implicados como do medio ambiente e patrimonio

cultural de Galicia.

Preténdese que esta nova lei estea en tramitación parlamentaria a fináis

deste ano 2011."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ri> García

V\

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

61475, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona María Carmen Acuña do Campo e varios/as deputados/as

máis, sobre "o futuro proposto pola Consellería de Sanidade para o

Hospital Povisa de Vigo", (publicada no BOPG n° 431, do 16 de marzo de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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:

"Povisa, como calquera provedor do Sergas, ten a obriga de xustificar os

pagos. Unha vez que Povisa enviou a documentación correspondente, o

Sergas ordenou a transferencia.

O Sergas cumpre eos pagos a Povisa e faino cunha fórmula regrada e

pactada por contrato dende hai 10 anos.

O Sergas liquidou o mes de xaneiro a Povisa nada máis recibir a

documentación correspondente, seguindo a recomendación da Asesoría

Xurídica, segundo as condicións recollidas no contrato do ano 2000 que

segué vixente.

O Sergas manten o seu obxectivo prioritario de renovar o concertó con

Povisa a fin de garantir a asistencia sanitaria aos cidadáns que tiñan a fináis

do 2010 a este Centro como referencia.
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Neste momento séguese negociando un novo concertó co hospital POVISA

no que se garante a súa permanencia segundo o acordó asinado por todas

as centráis sindicáis e a administración no ano 2006."

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, 22 de agosto 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 oral -a tramitar polo Pleno- n°

61538, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de don José Tomé Roca e varios/as deputados/as máis, sobre "a

suspensión da demanda de emprego ás persoas en paro que se

atopan en proceso de orientación a través da clave S-698",

(publicada no BOPG n° 431, do 16 de marzo de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 Traballo e Benestar, que ten o seguinte contido:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao

darlle resposta á pregunta número 61546 (do mesmo tema e autoría), na

sesión plenaria celebrada o 14-15/06/2011. Remitímonos ao alí exposto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

61541, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de don José Tomé Roca, sobre "as razóns da Consellería de

Traballo para a suspensión da demanda de emprego ás persoas en

paro que se atopan en proceso de orientación a través da clave S-

698", (publicada no BOPG n° 431, do 16 de marzo de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 Traballo e Benestar, que ten o seguinte contido:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao

darlle resposta á pregunta número 61546 (do mesmo tema e autoría), na

sesión plenaria celebrada o 14-15/06/2011. Remitímonos ao alí exposto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

RobertoXastro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

61543, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de don José Tomé Roca, sobre "os obxectivos da Consellería

de Trabado para a suspensión da demanda de emprego ás persoas

en paro que se atopan en proceso de orientación a través da clave

S-698", (publicada no BOPG n° 431, do 16 de marzo de 2011), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 Traballo e Benestar, que ten o seguinte contido:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao

darlle resposta á pregunta número 61546 (do mesmo tema e autoría), na

sesión plenaria celebrada o 14-15/06/2011. Remitímonos ao alí exposto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relaclóns Instltucionais e Parlamentarias

Roberto Óafetro García

Excma. Sral Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

61910, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de don Bieito Lobeira Domínguez, sobre "a deturpación

toponímica que se está a producir na comarca do Eo-Navia e o papel

do Gobernó galego na defensa do idioma galego nela", (publicada no

BOPG n° 431, do 16 de marzo de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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

Educación e Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito ás preguntas con número 61908 e 63951 e

publicadas nos BOPG número 471 e 478, de datas 16 e 26 de maio de

2011; ás que nos remitimos."

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, 26 de agosto de 2011

O director xteral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

' \

Robi0f1& CHtro>Ga£cí7
Excma. SráJPBesitlenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

61995, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e don Alfredo Suárez

Canal, sobre "a oferta de prazas públicas para o ensino primario e

secundario para o ano 2011", (publicada no BOPG n° 437, do 24 de

marzo de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do

26 de xullo 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 Educación e Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta oral á iniciativa con número 61992 e debatida no Pleno

da Cámara galega de data 14-15/06/2011; á que nos remitimos."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

\

Roberto

Excma.'Sí&:::Eresídenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

62014, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de don Fernando Xabier Blanco Álvarez, sobre "o prazo medio

de pagamento pola Administración galega aos seus provedores",

(publicada no BOPG n° 437, do 24 de marzo de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 Facenda, que ten o seguinte contido:

"Ata o ano 2009 non existía un procedemento que permitirá controlar a

entrada, a conformidade e o pago a terceiros, de xeito que o procedemento

utilizado consistía en que o provedor presentaba a factura na unidade

correspondente, sen que existirá ningún rexistro de entrada que recollera as

datas de presentación. Este feito suponía que a tramitación do pago das

facturas adoecera de discrecionalidade, xa que dependía de cada centro

xestor decidir a orde de tramitación das mesmas.

Polo tanto a adopción de medidas para cambiar esta situación foi unha

cuestión de máxima prioridade. O primeiro era coñecer o momento no que

as facturas entran na administración e despois axilizar os procedemento dos

órganos xestores para a súa tramitación, tendo en conta sempre a

necesidade de verificar e controlar o axeitado cumprimento por parte dos

contratistas.
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Como consecuencia do anterior créase o Sistema Electrónico de Facturación

(SEF) que entrou en funcionamento dun xeito progresivo ñas diferentes

consellerías a partires do 26 de febreiro do 2010, completándose a súa

implantación na Administración Xeral antes de fináis do mes de marzo dése

ano. Ao longo de todo o ano 2010 e do que levamos de ano 2011 tense

incorporado a este sistema electrónico de facturación outras entidades

dependentes da Xunta de Galicia. Compre salientar como o Servizo Galego

de Saúde non está na actualidade tramitando as súas facturas a través do

Sistema Electrónico de Facturación.

Unha das principáis vantaxes deste sistema é que permite disponer duns

informes estatísticos para coñecer información de vital importancia tal e

como é o tempo medio de pagamento das facturas, o grao de utilización do

sistema polos provedores e o número de facturas electrónicas que recibiu a

Xunta de Galicia dende que se implantou este sistema.

No que atinxe ao grao de utilización do sistema a 31/12/2010 un total de

1.360 empresas xa o utilizaban.

Outro éxito fundamental deste sistema é a crecente emisión de facturas

electrónicas polos provedores, o cal evidentemente lie implica importantes

melloras na súa relación coa Administración.

Para o ano 2010, a Lei 15/2010 pola que se modifica a Lei de medidas de

loita contra a morosidade ñas operacións comerciáis, establece a obriga de

pagar as facturas emitidas no ano 2010 nun prazo máximo de 55 días.

Na Xunta de Galicia a 31 de decembro do 2010 o tempo medio de

pagamento das facturas era de 28,85 días.

Para o ano 2011, a Lei 15/2010 establece a obriga de pagar as facturas

emitidas no ano 2011 nun prazo máximo de 50 días. Do Sistema Electrónico
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de Facturación dedúcese que a data 31 de marzo de 2011 o tempo medio

de pagamento das facturas emitidas no ano 2011 é de 33,55 días.

Polo tanto o Sistema Electrónico de Facturación permite coñecer agora un

dato tan relevante como é o tempo medio de pagamento o que non era

posible antes do ano 2010. Pero ademáis permítenos asegurar o

cumprimento do compromiso asumido por este Gobernó de pagar as

facturas nun prazo máximo de 45 días."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

stro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

159123



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

PARLAMENTO DE GALICIA
REXISTRO XERAL ENTRADA

RS/mv
0 2 SET. 2011

Gft7¿£

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

62351, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de don Bieito Lobeira Domínguez, sobre "a discriminación

lingüística que practican numerosas empresas de telefonía",

(publicada no BOPG n° 437, do 24 de marzo de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 Educación e Ordenación Universitaria, que ten o

seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito á pregunta con número 62349 e publicada no

BOPG número 474 , de data 20/05/2011; á que nos remitimos."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ró Gárcfa

Y'j
Presidenta do Parlamento de GaliciaExcmá>$fa
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n° 62461,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e don Bieito Lobeira

Domínguez, sobre "o contido da Orde do 8 de marzo de 2011, pola que

se convocan axudas para a realización de actividades de formación en

linguas estranxeiras destinadas ao alumnado dos centros docentes

sostidos con fondos públicos", (publicada no BOPG n° 441, do 30 de marzo

de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 Educación e Ordenación Universitaria, que

ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito á pregunta con número 62458 e publicada no

BOPG número 478 , de data 26/05/2011; á que nos remitimos."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto (jasirQ Garda

Exenta. Sra.. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

62661, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e varios/as deputados/as

máis, sobre "o motivo da visita realizada polo Sr. presidente da Xunta

de Galicia aos terreos nos que se vai construir o novo hospital de

Vigo", (publicada no BOPG n° 441, do 30 de marzo de 2011), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 motivo da visita realizada polo presidente Núñez Feijoo aos terreos nos

que se construirá o novo Hospital de Vigo é o de garantir a realización da

obra do mesmo.

En relación a se se teñen iniciado as obras de construción, indicar que se

está en fase de preparación dos terreos.

A adquisición do terreo necesario para a construción do novo hospital de

Vigo levouse a cabo polo sistema de expropiación, polo procedemento de

taxación conxunta.

A devandita adquisición seguiu os trámites legáis sinalados para este

procedemento, procedéndose a fináis do pasado mes de setembro ao

levantamento das actas de pago e ocupación, así como ao depósito do

prezo xusto de aqueles predios que non se aboaron no momento do
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levantamento das actas de ocupación, o que en aplicación do artigo 144 da

Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación do territorio e protección do

medio rural, faculta á administración á inmediata ocupación dos bens e

dereitos expropiados."

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, 26 de agosto 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 -a tramitar polo Pleno- n°

62667, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e varios/as deputados/as

máis, sobre "as previsións do Gobernó galego respecto da creación

da categoría de celador nos hospitais do Saines e Virxe da

Xunqueira, de Cee", (publicada no BOPG n° 441, do 30 de marzo de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao

darlle resposta á pregunta número 62666 (do mesmo tema e autoría), na

sesión da Comisión 5a celebrada o 5/05/2011. Remitímonos ao alí exposto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

159128



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

DI«KCIÓN«MtDtMU(l6HillBTmitlMiKiM..H.^

3 1 A60. 2011
PARLAMENTO DE GAi ICÍAl
REXISTRO XERAL ENTRADA SAIDjftQ

Num.
/RS/mv

Ü 2 SEL 2011

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

62679, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona Silvia Belén Fraga Santos e varios/as deputados/as máis,

sobre "a valoración da Consellería de Presidencia, Administracións

Públicas e Xustiza do feito de que non se dea prioridade ás mulleres

vítimas de violencia de xénero ñas accións formativas da Xunta de

Galicia", (publicada no BOPG n° 441, do 30 de marzo de 2011), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 Traballo e Benestar, que ten o seguinte contido:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao

darlle resposta á pregunta número 62629 (do mesmo tema e autoría), na

sesión plenaria celebrada o 26/04/2011. Remitímonos ao alí exposto."

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.

L _ 1 ^ Ü :

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto

Excma. Sra. presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n° 62706,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de

dona Sonia Verdes Gil, sobre "as actuacións que está a levar a cabo o

Gobernó galego para loitar contra a praga de Gonipterus scutellatus

Gyllenhal, ou gurgullo do eucalipto, presente en Galicia", (publicada no

BOPG n° 441, do 30 de marzo de 2011), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n°

512, do 26 de xullo 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 do Medio Rural, que ten o

seguinte contido:

"A actuación que se está a levar a cabo para a loita contra a praga do gorgullo,

baséase fundamentalmente nun sistema de loita biolóxica que consiste na

introdución ñas áreas de distribución do eucalipto de postas de Gonipterus

scutellatus,chamadas ootecas, parasitadas coa avespa Anaphes nitens, co fin de

impedir o desenvolvemento das larvas do coleóptero defoliador, creando unha

colonia de avespas de xeito natural.

Realizáronse estudos enmarcados dentro do Plan Estratéxico de Loita Integrada

contra o Gonipterus scutellatus, iniciados no ano 2010, que teñen como

obxectivo, ademáis da loita biolóxica contra este defoliador do eucalipto, a

elaboración dun inventario permanente da praga para coñecer con precisión a

súa distribución e dinámica e a evolución dos seus ciclos biolóxicos anuais, o que

permitirá así poder actuar con maior eficacia.

• O Plan Estratéxico de Loita Integrada contra o Gonipterus scutellatus

consta de cinco accións principáis:
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• A reprodución e difusión controlada do Anaphes nitens.

• O inventario permanente de danos e a presenza da praga e do parasitoide

• O estudo de factores estacionáis que inciden na evolución e dinámicas das

masas, das pragas e dos parasitoides.

• O estudo dos tratamentos en función da bioloxía do Gonipterus scutellatus

• A activación de estudos sobre productos químicos e biolóxicos a fin de

disponer dos recursos precisos.

As zonas afectadas, en maior ou menor medida, son todas aquelas

caracterizadas pola presenza do eucalipto (Eucalyptus globulus), principalmente:

Distrito Forestal I, I I , I I I , IV, V e VI.

Co fin de loitar contra a praga ñas plantacións afectadas no Concello de Cerdido,

entregáronse ootecas parasitadas ás asociacións de propietarios e comunidades

de montes do Concello:

• Ano 2010 .- 1900 ootecas.

• Ano 2011.- 1250 ootecas. (colocación só nesta primaveira)."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Rm&rto tSáíÉ!p G t̂réía

Excrfra, Sra«pre-sídenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

63060, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de don Bieito Lobeira Domínguez, sobre "as razóns do

incumprimento polo Gobernó galego das resolucións parlamentarias

referidas á presentación no Parlamento de Galicia da programación

anual para o desenvolvemento das medidas propostas no Plan xeral

de normalización da lingua galega", (publicada no BOPG n° 445, do 6

de abril de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do

26 de xullo 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 Educación e Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito á pregunta con número 63054 e publicada no

BOPG número 474, de data 20/05/2011; á que nos remitimos".

Ademáis, pode completarse co exposto con motivo das intervencións

ofrecidas na Comisión 4a ás iniciativas 58051 e 21923 que foron debatidas

o día 25/03/2011 e o día 08/04/2010, respectivamente."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

159133



CONSELLERIADE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PUBLICAS E XUSTIZA
DIRECCIÓN XERAl DE RilACIÓHS INSimiCIONAIS E MEWKNTtfUS

XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relación

3 1 ABO. 2011
TO DE GALiCIA

REXiSTRO XERAL ENTRADA
Núm.

0 2 SET. 2011RS/mv

Núi

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n° 63243,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de

dona María Carmen Acuña do Campo e varios/as deputados/as máis, sobre "o

protocolo seguido ñas visitas institucionais do Gobernó galego á cidade

de Ferrol e o cumprimento dos compromisos electorais no referido ao

chamado 'código ético'", (publicada no BOPG n° 445, do 6 de abril de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 Dirección

Xeral do Gabinete da Presidencia, que ten o seguinte contido:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao darlle

resposta á pregunta número 63242 (do mesmo tema e autoría), na sesión da

Comisión I a celebrada o 19/04/2011. Remitímonos ao alí exposto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro GarcíaRoberto

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n° 63742,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e don Carlos Ignacio

Aymerich Cano, sobre "o asinamento pola Xunta de Galicia dun convenio

coa Universidade Internacional da Rioxa para impartir un master on-

line de formación de profesorado de educación secundaria", (publicada

no BOPG n° 453, do 18 de abril de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 Educación e

Ordenación Universitaria, que ten o seguinte contido:

"A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de

Galicia en resposta por escrito á pregunta con número 63743 e publicada no

BOPG número 491, de data 16/06/2011; á que nos remitimos."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Rotiérfo Cistrd García

x •» iiy y
Excma. SPa. Pfestáenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- n°

63773, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona Sonia Verdes Gil, sobre "os motivos polos que a

Consellería do Medio Rural ten previsto pechar a Aula da Natureza

de Campa de Fieiró-Degrada, no concello de Cervantes", (publicada

no BOPG n° 453, do 18 de abril de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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

Medio Rural, que ten o seguinte contido:

"A Consellería non ten previsto pechar a aula da natureza de Campa no

Concello de Cervantes.

A Consellería mantiña un contrato por dous anos para a xestión da aula coa

empresa SEAS S.L. dende o ano 2007 prorrogado ata abril de 2011, polo

tanto non ten relación laboral eos/coas traballadores/as do centro.

Actualmente estase a tramitar un novo contrato para a xestión da aula."
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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, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno n°

64692, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona Beatriz Sestayo Doce e varios/as deputados/as máis,

sobre "a demora no pagamento das nóminas ao persoal funcionario

da Administración galega de xustiza", (publicada no BOPG n° 467, do

10 de maio de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do

26 de xullo 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 Facenda, que ten o seguinte

contido:

"A nómina dos funcionarios devéngase por meses naturais, aínda que existe

o costume do seu pago antes do devengo final do mes.

Dende hai uns meses o Estado atrasou o pago da segunda parte da PIE das

CCAA, xerando un problema operativo.

Igualmente no mes de abril produciuse un problema operativo nunha das

entidades financeiras colaboradoras, que non tramitou en tempo e forma o

fichero EDITRAN co pago de determinados centros. Este problema é

totalmente puntual e non debe repetirse."
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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, 26 de agosto 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 -a tramitar polo Pleno- n°

64869, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona Sonia Verdes Gil, sobre "as políticas postas en marcha

polo Gobernó galego para o monte e os resultados económicos

acadados no sector forestal, no subsector da silvicultura e da

madeira", (publicada no BOPG n° 473, do 19 de maio de 2011), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:

"Aínda que o sector forestal abarca todas as producións do monte, para o

subsector da silvicultura e madeira hai que sinalar:

Consonte o informe anual de resultados da Industria da Madeira de Galicia,

elaborado polo conxunto de asociacións da transformación da madeira

galegas, saliéntase que no ano 2010 a industria da madeira frea a caída do

ano 2009 e se comeza a recuperar a actividade, producíndose un

incremento de facturación e de volume de aproveitamentos.

A valoración que fai a Consellería do Medio Rural é dun moderado

optimismo, tendo ben presente o escenario actual condicionado pola actual

crise económica dentro dun mercado da madeira moi internacionalizado do

que o sector forestal galego non é alleo."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Cas troi García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno n°

65320, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona María José Caride Estévez e varios/as deputados/as máis,

sobre "o prazo medio de pagamento das facturas da Xunta de Galicia

a 31 de marzo de 2011", (publicada no BOPG n° 485, do 7 de xuño de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG n° 512, do 26 de xullo 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 Facenda, que ten o seguinte contido:

"En relación ao prazo medio de pago da Xunta de Galicia a 31 de marzo de

2011 compre salientar que no sistema electrónico de facturación tramítanse

prácticamente a totalidade das facturas das que é destinataria a Xunta de

Galicia, e que polo tanto inclúen as facturas dos gastos correntes e

investimentos.

Unha das principáis vantaxes deste sistema é que permite disponer duns

informes estatísticos para coñecer información de vital importancia tal e

como é o tempo medio de pagamento das facturas, o grao de utilización do

sistema polos provedores e o número de facturas electrónicas que recibiu a

Xunta de Galicia dende que se implantou este sistema.

Pero sen dubida o éxito máis importante acadado é poder dar reposta as

inquietudes dos nosos provedores, posto que compre lembrar como o

Sistema Electrónico de Facturación é accesible as 24 horas do día e os 365

días do ano, permitindo centralizar as facturas nun punto único de acceso,
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consultar o seu estado de tramitación ganando así en transparencia. Fixa

tamén un novo procedemento moito máis transparente que permite axilizar

o pagamento daquelas, superando con creces os requirimentos legáis.

Para o ano 2011, a Lei 15/2010 establece a obriga de pagar as facturas

emitidas no ano 2011 nun prazo máximo de 50 días.

Dos datos que figuran no Sistema Electrónico de Facturación, a data 31 de

marzo de 2011 o tempo medio de pagamento é de 33,55 días.

Polo tanto o Sistema Electrónico de Facturación permite coñecer agora un

dato tan relevante como é o tempo medio de pagamento cuxo coñecemento

non era posible antes do ano 2010. Pero ademáis permítenos asegurar o

cumprimento do compromiso asumido por este Gobernó de pagar as

facturas nun prazo máximo de 45 días."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto O ;tro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 5*- n°

55798, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago, sobre "o motivo, o custo e

partida orzamentaria coa que se costeou a campaña publicitaria

levada a cabo polo Gobernó galego en diversos medios de

comunicación durante o mes de decembro de 2010, en relación á

sanidade pública", (publicada no BOPG n° 382, do 28 de decembro de

2010), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo

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:

"Entendemos que a participación e implicación do cidadán é imprescindible

para a mellora do funcionamento do sistema sanitario. E para iso a

información é fundamental. Todos debemos sentirnos responsables da

sanidade pública, e contribuir a súa sostenibilidade.

Esta campaña é unha iniciativa máis entre as múltiples postas en marcha,

tal e como explicou a Conselleira en resposta á pregunta 55799 -do mesmo

tema e autoría- ao contéstala na sesión Plenaria celebrada os días 8-

9/02/2011. Remitímonos ao alí exposto."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro GarcíaRoberto Qas

H

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 5a- n°

55909, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de don José Manuel Lage Tunas, sobre "o custo da campaña

publicitaria da Xunta de Galicia referida á sanidade pública,

denominada Fai un uso responsable déla", (publicada no BOPG n° 382,

do 28 de decembro de 2010), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG

núms. 509 a 511, de xullo 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 importe de licitación da campaña foi de 865.000 euros."

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

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

Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 5a- n°

56218, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona María Carmen Acuña do Campo e don Modesto Pose

Mesura, sobre "os gastos realizados pola Consellería de Sanidade, así

como pola fundación pública Centro de transfusión de Galicia en

campañas de publicidade nos anos 2009 e 2010, a selección dos

temas e xornais escollidos e os datos relativos á contratación das

empresas para lévalas a cabo", (publicada no BOPG n° 382, do 28 de

decembro de 2010), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509

a 511, de xullo 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:

"A información sobre as licitacións realizadas pode atoparse na páxina web

www.sergas.es/empresa/busca de expedientes.

Por outra parte, en canto ao resto dos contratos, no ano 2009 o gasto en

publicidade ascendeu a 325.600,90 €, dos cales 322.680,21 € corresponden

a gasto comprometido pola anterior Dirección da Fundación Pública Centro

de Transfusión de Galicia, o 99,07% do gasto en publicidade do ano 2009.

No ano 2010 o gasto en publicidade ascendeu a 161.057,70 € dos cales

26.354,21 € corresponden a gasto comprometido pola anterior Dirección da

Fundación e 134.703,49 € a gasto comprometido por esta actual Dirección.
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Os gastos de publicidade anuais comprometidos no ano 2010, pola actual

Dirección, reducíronse nun 58% con respecto ós gastos anuais de etapas

anteriores.

O tema a publicitar vén dado polos estatutos da fundación, ao establecer no

seu artigo 6, como obxecto da mesma, calquera outra actividade tendente á

planificación, coordinación e mellora da actividade relacionada coa captación

de doantes no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Dirección, a proposta da Unidade de Promoción, que é a responsable das

campañas de captación de doazóns de sangue e elaboración de material

divulgativo e informativo, así como de medir a efectividade de cada unha

das actuacións desenvolvidas en aras á promoción do acto altruista de 'doar

sangue', selecciona os medios nos que se van a desenvolver as campañas

divulgativas e informativas.

A distribución sociodemográfica de Galicia, que conta con máis da metade

dos núcleos de poboación existente en toda España, fai que contar eos

medios de comunicación social sexa unha necesidade para os centros

comunitarios de transfusión, que poden utilizar estes medios para promover

campañas informativas en toda a xeografía galega e dar a coñecer aos

cidadáns a necesidade de participar activamente doando sangue.

Deste xeito, a unidade de promoción de doazón de sangue do Centro de

Transfusión de Galicia, pon en funcionamento campañas de publicidade en

medios de comunicación, como xeito de potenciar o chamamento á

poboación galega para incentivar a súa participación.

A estas campañas en medios de comunicación súmanse as charlas e

conferencias sobre a doazón de sangue, ñas que esta unidade busca a

colaboración dos membros das diferentes corporacións municipais,

universidades, centros de educación secundaria, asociacións culturáis,

deportivas, de vecinos, amas de casa, consumidores, forzas de seguridade

do Estado, empresarios, e demais grupos sociais que puidesen contribuir a
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información xerada a través de material divulgativo (carteis, trípticos,

monipticos...)

Achégase relación de empresas encargadas da realización das campañas

divulgativas e informativas da Fundación Pública Centro de Transfusión de

Galicia:

MEDIOS

ARTAI (TVG)

COMPARTE (DISEÑO E TELEVIGO)

MEDIAGES (ESPACIO EXTERIOR)

PLANOS (EXPACIO EXTERIOR)

OÍA (IMPRENTA)

TÓRCULO (IMPRENTA)

CENTRO SERVICIOS EMPRESARIALES
(ONDA CERO, RADIO VOZ, RADIO
GALEGA)

SER GALICIA

RADIO CORUNA SER

RADIO PRINCIPAL

RADIO LUGO SER

RADIO FUSIÓN

RADIO OURENSE SER

RADIO PONTEVEDRA SER

RADIO VIGO SER

RADIO MARCA

COPE GALICIA

UNIDAD EDITORIAL

EDITORIAL LA CAPITAL

EDITORIAL COMPOSTELA

LA REGIÓN

EL PROGRESO."
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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, 26 de agosto 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 -a tramitar pola Comisión 5*- n°

56266, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona Ana Belén Pontón Móndelo e don Henrique Viéitez

Alonso, sobre "a valoración e as actuacións levadas a cabo e

previstas pola Secretaría Xeral da Igualdade en relación coa

situación dunha traballadora dunha empresa de transportes por

querer exercer os dereitos de conciliación após da súa

maternidade", (publicada no BOPG n° 382, do 28 de decembro de 2010),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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 Traballo e Benestar, que ten o seguinte

contido:

"En relación a situación sufrida pola traballadora de empresa ^Autobuses de

Calo' dende a Consellería de Traballo e Benestar valoramos negativamente

calquera situación de discriminación no traballo, ben sexa por por razóns de

xénero ou por calquera outra causa, entendendo que a igualdade de xénero

no traballo é unha cuestión fundamental no ámbito laboral.

Esta Consellería ten demostrado o seu compromiso coa igualdade de xénero

e non discriminación en moitas ocasión, tanto no desenvolvemento de

programas específicos (apoio a realizacións de plans de igualdade ñas

empresas, formación de mulleres directivas, etc) como nos órganos

existentes (unidade de igualdade, marca igualdade no traballo, etc.).
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En relación co caso particular sinalado, por parte da Consellería de Traballo

recibiuse aos representantes sindicáis da empresa co obxectivo de

establecer vías de acordó, intervindo tamén o Consello Galego de Relacións

Laboráis e chegando a un acordó entre e a empresa e a traballadora que xa

foi incorporada ao seu posto de traballo."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Rofiérto Castro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 56849,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago, sobre "os problemas

existentes na implatación da e-receita e a súa resolución", (publicada

no BOPG n° 397, do 27 de xaneiro de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

"En abril de 2009 apenas 26 centros de saúde tiñan receita electrónica. A

fináis do 2010, máis de 440, que cobren o 98,4% da poboación.

A día de hoxe a práctica totalidade dos centros teñen acceso á receita

electrónica sen impresión de papel."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

o García

\

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 57263,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de

dona Sonia Verdes Gil, e varios/as deputados/as máis sobre "os prazos

previstos polo Gobernó galego para a aprobación dunha nova leí de

caza, os cambios normativos que se van introducir nela,

nomeadamente para compensar os danos que provocan os ataques

da fauna salvaxe, así como respecto das obrigas e responsabilidades

das sociedades de caza e dos tecor, e as actuacións que se están a

levar a cabo para acadar o consenso do sector", (publicada no BOPG n°

397, do 27 de xaneiro de 2011), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG

núms. 509 a 511, de xullo 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 Medio Rural, que ten

o seguinte contido:

"No tempo transcurrido dende a aprobación da Lei 4/1997, de caza de

Galicia, téñense producido cambios substanciáis na forma de pensar da

sociedade, na poboación rural e, posiblemente o máis importante, na

evolución das explotacións agrarias e como consecuencia das poboacións das

especies cinexéticas de Galicia.

Neste tempo foi calando na sociedade galega o pensamento conservacionista

de xeito que hoxe en día ninguén dubida de que calquera aproveitamento
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cinexético que se faga ten que ser con criterios de sostenibilidade, e isto

tamén é moito mais asumido polo colectivo de cazadores actual que no 1997.

Todos estes cambios fan que sexa necesario introducir modificacións no

articulado déla, axustando aqueles aspectos máis ambiguos ou que teñan

sufrido un cambio máis importante neste tempo, tales coma á acción de

cazar e as actividades previas á mesma; o tema da propiedade do terreo e as

cesións dos dereitos cinexéticos; a clasificación dos terreos en cinexéticos e

non cinexéticos; os vedados de caza e a súa función; os deberes do cazador

e as medidas de seguridade ñas cacerías, dado o maior uso de armas de caza

maior; a ordenación dos aproveitamentos máis axustados ás novas

normativas ambientáis e a nova estrutura dos cazadores ñas sociedades

titulares dos tecores; o problema dos danos xerados pola fauna salvaxe; a

representación de toda a sociedade nos órganos de consulta da

Administración, e as infraccións e sancións."

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, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

RoberaxCaptro García

Excma. Sra Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 57807,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago, sobre "a posta en

funcionamento do catálogo galego de medicamentos, incluido na Leí

12/2010, do 22 de decembro, de racionalización do gasto na

prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia",

(publicada no BOPG n° 401, do 2 de febreiro de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

"Mantivéronse reunións e conversas dende case un mes antes do inicio do

funcionamento do catálogo priorizado de productos farmacéuticos para

informar dos grupos de medicamentos afectados polo catálogo, axustar os

programas de xestión de farmacia á nova situación, escoitar as súas

necesidades e incidencias e solventar calquera dúbida en relación coa posta

en marcha do catálogo.

A posta en marcha do catálogo priorizado de produtos farmacéuticos a

partir do 3 de xaneiro de 2011 na Comunidade Autónoma de Galicia tivo

lugar sen incidencias relevantes.
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En todo momento mantívose a comunicación eos Colexios Oficiáis de

Farmacéuticos de Galicia e eos almacéns de distribución dos medicamentos

para ter constancia de se se producía algún problema na dispoñibilidade

dalgún medicamento co fin de tomar as medidas oportunas.

Por outra banda, aos profesionais sanitarios do Servizo Galego de Saúde

infórmouselles da dispoñibilidade dun teléfono e correo electrónico de

asistencia técnica ñas dúbidas do funcionamento do programa informático,

e o buzón de correo electrónico das unidades de apoio á prescripción para

consultar calqueira incidencia relacionada con temas técnico farmacéuticos

e de incidencias eos pacientes."

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, 26 de agosto 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 Comisión número 57827,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Populares de Galicia, a iniciativa de

don Antonio Rodríguez Miranda, e varios/as deputados/as máis sobre "as

medidas previstas polo Gobernó galego para acadar unha mellor

eficiencia enerxética e as súas repercusións económicas, as

actuacións que está a levar a cabo para a supresión do papel na

publicación do Diario Oficial de Galicia e os cambios normativos

previstos na regulación do parque móbil da Xunta de Galicia",

(publicada no BOPG n° 401, do 2 de febreiro de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que

ten o seguinte contido:

"A intensa crise económica pon de relevo a necesidade de primar, se cabe

con máis determinación, un dos principios esenciais que rexen o

funcionamento e organización das Administracións: a eficiencia na asignación

e na utilización dos recursos públicos.

Dende o arranque da lexislatura, o Gobernó galego ven impulsando distintas

iniciativas centradas na austeridade, a eficacia e a eficiencia no

funcionamento interno da Administración autonómica.
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Na súa condición de órgano encargado de xestionar os gastos comentes

relativos aos grandes complexos administrativos, a Consellería de

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ten entre os seus obxectivos a

posta en marcha de medidas de aforro e eficiencia enerxética nestas

instalacións públicas, co obxectivo de garantir o máximo rendemento e

optimización da enerxía consumida, para minorar o gasto público final.

Entre as actuacións levadas a cabo o pasado ano destaca a negociación e

renovación nunhas condicións máis vantaxosas dos contratos de enerxía

eléctrica. Igualmente, procedeuse á adxudicación dun novo contrato de

mantemento dos edificios administrativos da Xunta que unificou distintos

servizos, superando así a dispersión contractual anterior e promovendo

economías de escala, cun aforro anual nos custos de mantemento de 600.000

euros.

Compre salientar, ademáis, a posta en marcha de distintas iniciativas de

eficiencia e control enerxético no complexo administrativo de San Caetano,

que se irán estendendo progresivamente aos restantes edificios

administrativos, como son:

• A modificación de horarios de alumeado en corredores e zonas

comúns.

• A instalación de interruptores crepusculares para apagado en zonas de

uso común en función do nivel de luminosidade exterior.

• A colocación de reloxos programadores de apagado automático por

horario.

• Análise da posibilidade de renovación da tecnoloxía fluorescente por

led en distintas dependencias.

• En materia de alumeado exterior, introducíronse medidas de eficiencia

que permiten discriminar o acendido a través de circuitos

independentes para os distintos puntos de luz.

159160



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

Entre as actuacións previstas a curto prazo destaca a constitución da

Comisión Mixta de Seguimento do acordó marco de colaboración entre o

INEGA e a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,

para a coordinación de actuacións en materia de aforro e eficiencia enerxética

e de desenvolvemento de enerxías renovables. Esta Comisión actuará como

órgano de planificación e información sobre as necesidades dos proxectos a

realizar, impulsará actuacións concretas e realizará o seguimento sobre os

resultados das mesmas.

Sen dúbida, outra das liñas de aforro que inciden na modernización da

administración autonómica e no respecto ao medio ambiente é a relativa á

supresión do papel mediante a dixitalización do Diario Oficial de Galicia.

A aposta pola edición electrónica do DOG repórtalle ás arcas da Comunidade

un aforro en torno ao medio millón de euros, respecto ao custo do contrato

no ano 2010, e de 1 millón e 1,2 millóns en relación aos anos 2009 e 2008,

respectivamente.

Compre sinalar que xa durante o ano 2010, de acordó eos criterios de

austeridade e economía que inspiran a actuación do Gobernó galego,

iniciouse o camino para avanzar na progresiva dixitalización do DOG. Así, a

modificación do contrato vixente permitiu adecuar a prestación do servizo á

demanda real de número de exemplares e ao custo derivado da tirada, cun

aforro nese exercicio de 700.000 euros respecto ao ano 2008.

O novo formato garante, en definitiva, un servizo público universal, de

consulta gratuita e libre acceso a través da rede, sen límites temporais nin

territoriais, e supon a simplificación dos procesos de produción, a redución

dos tempos de edición e a racionalización do seu gasto, ao suprimir custos

superfluos.

Na senda de contención do gasto impulsada polo Gobernó galego, a xestión

do parque móbil da Xunta de Galicia ocupa tamén un lugar central, erixíndose
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na actualidade nun exemplo de racionalidade e estruturación nunca antes

realizado na historia da Autonomía galega.

Este impulso queda reflectido na posta en marcha e execución do Plan de

Reestruturación do Parque Mobil, aprobado no Consello da Xunta o 11 de

setembro de 2009.

En efecto, o devandito plan constitúe unha das primeiras medidas activadas

polo Gobernó galego, en liña coas prioridades do actual contexto económico e

coas premisas do que debe ser unha Administración Pública verdaderamente

eficaz, eficiente e transparente.

Como é ben sabido, os obxectivos deste proxecto céntranse na

racionalización dos servizos do parque móbil, a redución dos custos de

funcionamento, o avance na calidade da prestación aos seus usuarios, así

como na mellora das condicións de traballo do colectivo de condutores.

O nivel de execución do plan está a superar os obxectivos inicialmente

previstos. Así, dende o inicio da lexislatura ata maio de 2011, o gasto na

xestión do parque automobilístico da Xunta tense reducido - con respecto ao

rexistrado no período inmediatamente anterior - en 1,4 millóns de euros, en

conceptos diversos como aforras en peaxes, combustible, rodas, reparacións

ou seguros, entre outros.

Na aposta polo máximo aproveitamento das unidades disponibles, compre

destacar a inclusión das notificacións xudiciais entre os servizos realizados na

actualidade polos efectivos do parque, medida que produciu un importante

aforro en facturas de taxi. Outra das medidas implementadas foi a relativa á

reasignación dos condutores en base ao criterio de proximidade, o que

supuxo tamén unha clara redución nos desprazamentos.

É por iso que na actualidade a xestión do Parque Móbil da Xunta está

presidida pola disciplina no gasto, o aproveitamento e uso responsable dos
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recursos disponibles, e os principios de transparencia e dignidade no exercicio

da acción pública.

Finalmente, compre sinalar que a normativa actual do Parque Móbil da Xunta

de Galicia está constituida polo Decreto 327/1994, do 3 de novembro, polo

que se regulan os servizos automobilísticos da Xunta de Galicia, desenvolvido

pola Orde do 23 de novembro de 1994. O tempo transcorrido desde a súa

promulgación aconsella adecuar a regulación desta materia ás novas

realidades e circunstancias que concorren no funcionamento diario da

administración, polo que o Gobernó galego non descarta emprender un

proceso de actualización normativa neste campo."

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, 22 de agosto 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 Comisión número 57829,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Populares de Galicia, a iniciativa de

don Antonio Rodríguez Miranda, e varios/as deputados/as máis sobre "a

valoración das medias adoptadas polo actual Gobernó galego no seo

do parque móbil da Xunta de Galicia, os resultados obtidos e os

cambios normativos previstos na súa regulación", (publicada no BOPG

n° 401, do 2 de febreiro de 2011), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG

núms. 509 a 511, de xullo 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 Presidencia,

Administracións Públicas e Xustiza, que ten o seguinte contido:

"A intensa crise económica pon de relevo a necesidade de primar, se cabe

con máis determinación, un dos principios esenciais que rexen o

funcionamento e organización das Administracións: a eficiencia na asignación

e na utilización dos recursos públicos.

Dende o arranque da lexislatura, o Gobernó galego ven impulsando distintas

iniciativas centradas na austeridade, a eficacia e a eficiencia no

funcionamento interno da Administración autonómica.

Na súa condición de órgano encargado de xestionar os gastos correntes

relativos aos grandes complexos administrativos, a Consellería de

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ten entre os seus obxectivos a
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posta en marcha de medidas de aforro e eficiencia enerxética nestas

instalacións públicas, co obxectivo de garantir o máximo rendemento e

optimización da enerxia consumida, para minorar o gasto público final.

Entre as actuacións levadas a cabo o pasado ano destaca a negociación e

renovación nunhas condicións máis vantaxosas dos contratos de enerxia

eléctrica. Igualmente, procedeuse á adxudicación dun novo contrato de

mantemento dos edificios administrativos da Xunta que unificou distintos

servizos, superando así a dispersión contractual anterior e promovendo

economías de escala, cun aforro anual nos custos de mantemento de 600.000

euros.

Compre salientar, ademáis, a posta en marcha de distintas iniciativas de

eficiencia e control enerxético no complexo administrativo de San Caetano,

que se irán estendendo progresivamente aos restantes edificios

administrativos, como son:

• A modificación de horarios de alumeado en corredores e zonas

comúns.

• A instalación de interruptores crepusculares para apagado en zonas de

uso común en función do nivel de luminosidade exterior.

• A colocación de reloxos programadores de apagado automático por

horario.

• Análise da posibilidade de renovación da tecnoloxía fluorescente por

led en distintas dependencias.

• En materia de alumeado exterior, introducíronse medidas de eficiencia

que permiten discriminar o acendido a través de circuitos

independentes para os distintos puntos de luz.
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Entre as actuacións previstas a curto prazo destaca a constitución da

Comisión Mixta de Seguimento do acordó marco de colaboración entre o

INEGA e a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,

para a coordinación de actuacións en materia de aforro e eficiencia enerxética

e de desenvolvemento de enerxías renovables. Esta Comisión actuará como

órgano de planificación e información sobre as necesidades dos proxectos a

realizar, impulsará actuacións concretas e realizará o seguimento sobre os

resultados das mesmas.

Sen dúbida, outra das liñas de aforro que inciden na modernización da

administración autonómica e no respecto ao medio ambiente é a relativa á

supresión do papel mediante a dixitalización do Diario Oficial de Galicia.

A aposta pola edición electrónica do DOG repórtalle ás arcas da Comunidade

un aforro en torno ao medio millón de euros, respecto ao custo do contrato

no ano 2010, e de 1 millón e 1,2 millóns en relación aos anos 2009 e 2008,

respectivamente.

Compre sinalar que xa durante o ano 2010, de acordó eos criterios de

austeridade e economía que inspiran a actuación do Gobernó galego,

iniciouse o camino para avanzar na progresiva dixitalización do DOG. Así, a

modificación do contrato vixente permitiu adecuar a prestación do servizo á

demanda real de número de exemplares e ao custo derivado da tirada, cun

aforro nese exercicio de 700.000 euros respecto ao ano 2008.

O novo formato garante, en definitiva, un servizo público universal, de

consulta gratuita e libre acceso a través da rede, sen límites temporais nin

territoriais, e supon a simplificación dos procesos de produción, a redución

dos tempos de edición e a racionalización do seu gasto, ao suprimir custos

superfluos.

Na senda de contención do gasto impulsada polo Gobernó galego, a xestión

do parque móbil da Xunta de Galicia ocupa tamén un lugar central, erixíndose
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na actualidade nun exemplo de racionalidade e estruturación nunca antes

realizado na historia da Autonomía galega.

Este impulso queda reflectido na posta en marcha e execución do Plan de

Reestruturación do Parque Móbil, aprobado no Consello da Xunta o 11 de

setembro de 2009.

En efecto, o devandito plan constitúe unha das primeiras medidas activadas

polo Gobernó galego, en liña coas prioridades do actual contexto económico e

coas premisas do que debe ser unha Administración Pública verdadeiramente

eficaz, eficiente e transparente.

Como é ben sabido, os obxectivos deste proxecto céntranse na

racionalización dos servizos do parque móbil, a redución dos custos de

funcionamento, o avance na calidade da prestación aos seus usuarios, así

como na mellora das condicións de traballo do colectivo de condutores.

O nivel de execución do plan está a superar os obxectivos inicialmente

previstos. Así, dende o inicio da lexislatura ata maio de 2011, o gasto na

xestión do parque automobilístico da Xunta tense reducido - con respecto ao

rexistrado no período inmediatamente anterior - en 1,4 millóns de euros, en

conceptos diversos como aforros en peaxes, combustible, rodas, reparacións

ou seguros, entre outros.

Na aposta polo máximo aproveitamento das unidades disponibles, compre

destacar a inclusión das notificacións xudiciais entre os servizos realizados na

actualidade polos efectivos do parque, medida que produciu un importante

aforro en facturas de taxi. Outra das medidas implementadas foi a relativa á

reasignación dos condutores en base ao criterio de proximidade, o que

supuxo tamén unha clara redución nos desprazamentos.

É por iso que na actualidade a xestión do Parque Móbil da Xunta está

presidida pola disciplina no gasto, o aproveitamento e uso responsable dos
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recursos disponibles, e os principios de transparencia e dignidade no exercicio

da acción pública.

Finalmente, compre sinalar que a normativa actual do Parque Móbil da Xunta

de Galicia está constituida polo Decreto 327/1994, do 3 de novembro, polo

que se regulan os servizos automobilísticos da Xunta de Galicia, desenvolvido

pola Orde do 23 de novembro de 1994. O tempo transcorrido desde a súa

promulgación aconsella adecuar a regulación desta materia ás novas

realidades e circunstancias que concorren no funcionamento diario da

administración, polo que o Gobernó galego non descarta emprender un

proceso de actualización normativa neste campo."

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, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro GarcíaRotfei

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 58216,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de

dona María Carmen Gallego Calvar, e varios/as deputados/as máis sobre "o

incumprimento polo Gobernó galego do prazo establecido ñas

normativas comunitarias para a aprobación dos plans de ordenación

dos lugares de interese comunitario, LIC, da rexión atlántica, na que

se atopa a meirande parte da Rede Natura 2000 galega, a situación

das propostas de ampliación desta, de novos LIC, e os seus plans, e

as previsións ao respecto", (publicada no BOPG n° 406, do 9 de febreiro

de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo

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 Medio Rural, que ten o seguinte contido:

"Con data 20 de xuño de 2011 publicouse no DOG o inicio do procedemento

de participación pública do plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia,

tramite inicial para a aprobación do documento que servirá de plan de xestión

dos espazos da rede Natura 2000 de Galicia.

O retraso que sufriron durante o gobernó bipartito a aprobación dos plans de

xestión, e a ampliación da RN2000, que terían que haberse impulsado a

partires do 2005, tivo como consecuencia que ata o inicio desta lexislatura

non se iniciara procedemento algún para dar cumprimento ás prescricións

comunitarias.
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A Xunta ten en conta neste proceso que é necesario dispor de plans

axustados e adaptados tanto, aos compromisos coa Unión Europea, como

tamén a realidade socioeconómica, territorial e ambiental de Galicia. Neste

senso a Xunta de Galicia iniciará a tramitación da proposta de ampliación da

Rede Natura 2000 antes de rematar o ano 2011, tal como se aprobou no

Parlamento de Galicia."

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, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

iro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 58369,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Carlos Ignacio Aymerich Cano e dona Ana Luisa Bouza

Santiago, sobre "a situación das listas de espera, en decembro de

2010, en atención especializada na Coruña", (publicada no BOPG n°

406, do 9 de febreiro de 2011), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG

núms. 509 a 511, de xullo 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:

"Todos os pacientes están rexistrados dende o momento da solicitude, e

contabilízanse no cálculo de espera media. As melloras no funcionamento

do sistema conséguense a través da utilización das vantaxes que ofrecen as

novas tecnoloxías, da implantación de vías rápidas e consultas de alta

resolución, co aumento da capacidade resolutiva de atención primaria, e a

través da xestión clínica e xestión por procesos.

Os datos de espera están publicados na páxina web do sergas, con

periocidade trimestral, e segundo a normativa vixente."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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tn relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 58389,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago, sobre "as medidas previstas

pola Xunta de Galicia para mellorar e ampliar a información relativa

ás listas de espera na sanidade pública galega, así como para

reducir os tempos de espera nela, os datos ao respecto e as

reclamacións recibidas no ano 2010 en atención especializada",

(publicada no BOPG n° 406, do 9 de febreiro de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

"A información sobre listas de espera publícase trimestralmente na páxina

web do SERGAS. Dende o inicio da lexislatura o compromiso da Consellería

de Sanidade foi de xestionar as listas de espera con criterios de priorización

homoxéneos, baseados fundamentalmente na gravidade da patoloxía dos

pacientes, e asegurar que todos os pacientes estén rexistrados, tanto os

que xa teñen data de cita como aqueles que está a espera da súa

notificación. Estes últimos atópanse incluidos en axendas dinámicas, e

incluidos nos cálculos de tempos medios de espera de lista estrutural."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Robecjó Cas
\

tro García

l i

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 58419,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona

María Carmen Gallego Calvar, e varios/as deputados/as máis sobre "a

xustificación do Gobernó galego da diminución para o ano 2011 dos

orzamentos en materia de conservación da natureza e as actuacións

previstas para darlles prioridade aos parques naturais, aos espazos

protexidos e á erradicación das especies invasoras na súa política de

medio ambiente", (publicada no BOPG n° 406, do 9 de febreiro de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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 Medio Rural, que ten o seguinte contido:

"A situación de crise ten unha repercusión directa nos recursos públicos

disponibles e incide directamente nos investimentos e ñas políticas públicas. A

ordenación da actividade económica xeral corresponde o Gobernó da nación.

Non se escapa a ninguén a diminución dos orzamentos da Xunta de Galicia, que

son como os de Estado, os das outras CCAA, ou os da Administración Local,

claramente menores que en períodos anteriores.

Nestes tempos foi necesario deseñar una estratexia obtención de recursos para

investimentos que non so teña en conta os orzamentos ordinarios, senón outros

de carácter extraordinario, de xeito que se manteña e incluso se incremente a

capacidade de actuar en materia de conservación da natureza.
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Neste sentido a CMR ten subscrito un convenio de colaboración co Ministerio de

Medio Ambiente Rural e Marino para o período 2010-2014 que esta encaminado a

no contexto FEDER a creación e mellora de infraestruturas e conservación da

biodiversidade e patrimonio natural.

Nos Parques naturais, no Parque nacional e no resto dos ENP desenvolvese unha

importante actividade que ten como referencia estes obxectivos:

1. Rematar os instrumentos de planificación e xestión que levan un importante

retraso.

2. Desenvolver as infraestruturas e equipamentos de uso público necesarios e

proporcionar os servizos a visitantes e á poboación

3. Desenvolver os programas de restauración e mantemento en un estado de

conservación favorable da biodiversidade e dos seus componentes.

Desenvolver ferramentas encaminadas á promoción socioeconómica das áreas de

influencia dos Parques naturais e nacional."

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, 22 de agosto de 2011

fteral de Relacións Institucionais e ParlamentariasO director

Roberto bafetro García

Excma. Srai Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 59053,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago, sobre "o número de centros

de saúde do medio rural galego que están a utilizar

provisionalmente o sistema intermedio previo á receita electrónica,

os doentes afectados por esta situación, así como o prazo e as

actuacións previstas polo Gobernó galego para resolvela", (publicada

no BOPG n° 411, do 16 de febreiro de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

"En abril de 2009 apenas 26 centros de saúde tiñan receita electrónica. A

fináis do 2010, máis de 440, que cobren o 98,4% da poboación.

A día de hoxe a práctica totalidade dos centros teñen acceso á receita

electrónica sen impresión de papel."

159177



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, 26 de agosto 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 -a tramitar pola Comisión 5a- n°

59815, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona Beatriz Sestayo Doce e dona Sonia Verdes Gil, sobre "o

estado de tramitación do expediente de construción dunha nova escola

infantil no concello de Vilalba, a dotación e a partida orzamentarias

destinadas para este fin e os prazos previstos ao respecto", (publicada no

BOPG n° 416, do 23 de febreiro de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011

(BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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 Traballo e Benestar,

que ten o seguinte contido:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao darlle

resposta á pregunta número 59814 (do mesmo tema e autoría), na sesión

plenaria celebrada o 3-4/05/2011. Remitímonos ao alí exposto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Ca: tro García

Presidenta do Parlamento de Galicia

Roberto

Excma. Sra
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 59849,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago, sobre "a consulta de

pediatría nos centros de saúde de Cerdido e San Sadurniño e as

previsións do Gobernó galego ao respecto", (publicada no BOPG n°

416, do 23 de febreiro de 2011), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG

núms. 509 a 511, de xullo 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 exposto é consecuencia da baixa médica da pediatra do Servizo de

Atención Primaria de San Sadurniño, que pasa consulta diariamente no

Centro de Saúde de San Sadurniño e desprázase media maña aos concellos

de Moeche, As Somozas e Cerdido para facer as revisións programadas.

Para minimizar os efectos desta baixa, e ante a imposibilidade da cobertura

total da ausencia, habilitáronse tres días de consulta no Centro de Saúde de

San Sadurniño, onde se atende toda a demanda. Non houbo ningún

problema asistencial.

Como queira que a pediatra non ten comunicado data de incorporación e

unha vez finalizado o período vacacional de Nadal, dende o día 5 de febreiro

o servizo volveu á situación normal."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 59856,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e dona Ana Belén Pontón

Móndelo, sobre "a situación das revisións xinecolóxicas realizadas na

sanidade pública galega", (publicada no BOPG n° 416, do 23 de febreiro

de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización

do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de

xullo 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:

"A evidencia científica actual só recomenda ofertar a citoloxía para o

diagnóstico precoz de cancro de cervix para mulleres sás, que pode e debe

facerse en atención primaria polos médicos de familia e/ou matronas. Desta

forma facilitarase a accesibilidade e evítanse desprazamentos innecesarios.

O cribado de cancro de mama realízase a través do Programa galego de

detección precoz do cancro de mama."
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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, 26 de agosto 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 -a tramitar pola Comisión 5a- n°

59979, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona Silvia Belén Fraga Santos e varios/as deputados/as máis,

sobre "as previsións do Gobernó galego respecto da posta en marcha

do Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do

Emprego e das Relacións Laboráis, establecido na Lei 2 /2007, do 28

de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia",

(publicada no BOPG n° 421, do 2 de marzo de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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 Traballo e Benestar, que ten o seguinte contido:

"O Consello Galego de Participación das Mulleres no Emprego e as

Relacións Laboráis, está contemplado no Título VII da Lei 2/2007, de 28 de

marzo, de igualdade no traballo das mulleres de Galicia e no Capítulo I do

Decreto 181/2008, do 24 de xullo, polo que se regula o citado Órgano e a

integración da igualdade ñas políticas de prevención de riscos laboráis

(Capítulo II).

No artigo 52.3 da nomeada Lei 2/2007 e na disposición adicional quinta do

citado Decreto 181/2008, ambas as dúas normativas aprobadas polo

Gobernó bipartito, indícase que, no suposto da creación dun Consello

Galego das Mulleres por parte da Administración Autonómica competente en

materia de igualdade, o previsto Consello de Participación das Mulleres no

ámbito do Emprego e as Relacións Laboráis, se integraría no anterior.
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Nestes momentos, a Secretaría Xeral da Igualdade ten elaborado un

Decreto, agora en fase de tramitación, que inclúe a constitución do citado

Consello Galego das Mulleres, en desenvolvemento da Lei U/2007, do 27

de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de

xénero.

Ante a previsión da constitución dése Órgano de participación das mulleres

non ten sentido desenvolver duplicidades que, ao tratar paralelamente a

mesma temática, incrementarían un gasto de recursos humanos e

ornamentarlos e que serían contrarias á eficacia e á eficiencia das

actuacións a acometer no desenvolvemento das políticas públicas no eido

da igualdade de oportunidades e de trato.

Como xa se contestou anteriormente o órgano que se vai poner en marcha

é o Consello Galego das Mulleres que integra as funcións do Consello Galego

de Participación das Mulleres no Emprego e as Relacións Laboráis, en

cumprimento da normativa que regula estes entes.

Neste momento, temos que centrarnos no Consello Galego das Mulleres que

se vai poner en funcionamento.

Neste sentido, para o Gobernó galego, é fundamental potenciar unhas

cuestións tan fundamentáis como a participación da cidadanía, neste caso

das mulleres que superan o 50% da nosa poboación, e a introdución da

transversalidade de xénero no desenvolvemento da súas políticas sociais e

económicas.

Desa maneira, o Consello Galego das Mulleres ten que ser unha canle

imprescindible no asesoramento e colaboración proactiva coas

Administracións Públicas, así como un piar fundamental no

desenvolvemento do principio de igualdade e da corresponsabilidade entre

as mulleres e os homes."
2
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Robepfcí) Casjxo García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 60027,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa

de don José Manuel Lage Tunas, sobre "as previsións do Gobernó

galego respecto da redución da partida orzamentaria destinada a

sufragar as retribucións dos capeláns existentes nos hospitais

públicos de Galicia", (publicada no BOPG n° 421, do 2 de marzo de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo

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:

"Non está prevista a suspensión do convenio que existía co anterior

Gobernó nesta materia."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

H

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 5a- n°

60308, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona María Carmen Acuña do Campo e dona Beatriz Sestayo Doce,

sobre "as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia para corrixir a

situación que están a sufrir en Galicia as actuáis ou potenciáis persoas

preceptoras da renda de inserción social, e a causa da demora no seu

pagamento", (publicada no BOPG n° 421, do 2 de marzo de 2011), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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

Traballo e Benestar, que ten o seguinte contido:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao darlle

resposta á pregunta número 60309 (do mesmo tema e autoría), na sesión

plenaria celebrada o 12-13/04/2011. Remitímonos ao alí exposto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

Excma. Sra Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 5a- n°

60504, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona Ana Belén Pontón Móndelo, sobre "os datos relativos

ás axudas solicitadas e concedidas ao abeiro da Resolución do 26 de

marzo de 2010, da Secretaría Xeral da Igualdade, para apoiar as

mulleres que sofren violencia de xénero", (publicada no BOPG n° 421,

do 2 de marzo de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita

por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms.

509 a 511, de xullo 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 Secretaría Xeral de , que ten o

seguinte contido:

"O número de solicitudes recibidas no ano 2010 ao abeiro desta resolución

foi de 419.

O número de axudas finalmente concedidas ao abeiro desta resolución no

ano 2010 foi de 369.

As axudas concedidas no ano 2010 que ao abeiro desta resolución se

corresponden co nivel de renda igual ou inferior ao IPREM é de 262.

As axudas concedidas no ano 2010 ao abeiro desta resolución que se

corresponden co nivel de renda superior ao IPREM e igual ou inferior ao

dobre do IPREM é de 76.
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As axudas concedidas no ano 2010 ao abeiro desta resolución que se

corresponden co nivel de renda comprendido entre o dobre e o triplo do

IPREM é de 31.

O número de mulleres con discapacidade que foron beneficiarías desta

axuda ao abeiro desta resolución no ano 2010 foi de 22.

A porcentaxe das solicitantes que tiñan fillos ou filias a cargo e a media de

fulos ou filias a cargo que ten as beneficiarias destas axudas no ano 2010

foi de 63,9% e 1,04% respectivamente."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 60519,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Carlos Ignacio Aymerich Cano e dona Ana Luisa Bouza

Santiago, sobre "a consulta de pediatría no Centro de Saúde de Cee, a

falta de substitucións de persoal facultativo en atención primaria e

as previsións do Gobernó galego ao respecto", (publicada no BOPG n°

421, do 2 de marzo de 2011), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG

núms. 509 a 511, de xullo 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:

"Na área de Atención Primaria correspondente ao concello de Cee a

cobertura da atención pediátrica préstase a través dun especialista do

Hospital Virxe da Xunqueira, dada a situación xerada pola inexistencia de

pediatras disponibles ñas listas de contratación, polo que non se fai posible

cubrir a ausencia do titular polo procedemento ordinario.

O número de especialistas en Pediatría co que conta un Servizo de Atención

Primaria establécese en función dos ratios de poboación infantil adscrito ao

concello de cobertura, e en base a ese criterio creáronse as prazas de

especialistas en pediatría das que disponemos na Área Sanitaria da Coruña.
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Na actualidade as vacantes nesta Área Sanitaria de especialistas en

pediatría foron ofertadas no concurso de traslados e/ou na oferta de

emprego público para o persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde que

está a punto de rematar. En concreto a praza de pediatría do Centro de

Saúde de Cee, mediante Resolución do 18 de marzo de 2011, da Dirección

de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que se aproba a

relación de prazas que se ofrecen e se cita para o acto de elección de

destino aos aspirantes seleccionados no proceso selectivo para o ingreso en

determinadas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde,

foi ofertada o pasado 26 de marzo de 2011 e adxudicada.

A falta de facultativos de medicina de familia e pediatría en situación de

desemprego dificulta neste momento a súa contratación, polo que dende

esta Xerencia inténtase facer unha distribución dos recursos humanos dos

que disponemos o máis equitativa posible, e baseada en cotas de poboación

adscrita a cada centro de saúde, utilizando os recursos dos que disponemos

alí onde son máis necesarios.

Os recursos sanitarios a nivel de Atención Primaria no concello de Cee

préstanse no Centro de Saúde de Cee que atende a unha poboación de

8.205 cidadáns con tarxeta sanitaria no concello. Trátase dun centro con

dependencia patrimonial Municipal. Nestes últimos anos foron

incorporándose novos profesionais e novas prestacións ao centro de saúde,

polo que se foron realizando algunha melloras no edificio."
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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, 26 de agosto 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 Comisión número: 60926,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago, sobre "os posibles efectos

na voluntariedade da colexiación do persoal sanitario que presta

servizos no Sergas de maneira exclusiva da suspensión do artigo 3

da Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de

Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do

Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006,

relativa aos servizos no mercado interior", (publicada no BOPG n° 427,

do 10 de marzo de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita

por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms.

509 a 511, de xullo 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 Pleno do Tribunal Constitucional, o 12 de abril de 2011, acordou levantar

a suspensión de distintos artigos, entre os que se atopaba o indicado artigo

3."
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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, 26 de agosto 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 -a tramitar pola Comisión 5a- n°

60929, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de don José Manuel Lage Tunas, sobre "os trámites

administrativos para o nomeamento de dous postos de altos cargos

do Sergas", (publicada no BOPG n° 427, do 10 de marzo de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

>lOs postos na Administracións desempéñanse, non se ocupan. Os postos

aos que fai referencia non son altos cargos. É a Lei de Saúde de Galicia

8/2008 a que rexe a organización do Sergas. A orde de servizo é unha

figura administrativa que recolle a normativa vixente."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

Excma. Sra. presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 60946,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e dona Ana Belén Pontón

Móndelo, sobre "o atraso e os prazos previstos para o inicio da

construción e posta en funcionamento dos centros de saúde de

Galeras e de Conxo, no concello de Santiago de Compostela, así

como sobre o sistema de financiamento previsto", (publicada no BOPG

n° 427, do 10 de marzo de 2011), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG

núms. 509 a 511, de xullo 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:

"Os centros de saúde de Conxo e Galeras están incluidos no conxunto de

centros que se van construir, dos que se iniciou a tramitación no ano 2010,

coa publicación do estudio de viabilidade."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

A

ro García

W

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 5a- n°

61080, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona María Carmen Acuña do Campo e don Modesto Pose

Mesura, sobre "as instalacións deportivas das distintas

administracións galegas que disponen na actualidade dun

desfibrilador automático, o persoal encargado do seu

funcionamento e a súa formación", (publicada no BOPG n° 427, do 10

de marzo de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509

a 511, de xullo 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:

"A Fundación Pública urxencias Sanitarias de Galicia-061 (FPUS-061) é a

institución encargada da autorización e rexistro de desfibriladores

semiautomáticos para o seu uso por persoal non médico, segundo o Decreto

99/2005.

A día de hoxe, disponen de desfibrilador semiautomático (DESA), autorizado

e inscrito no rexistro da Fundación as seguintes instalacións deportivas:

• Piscina Multiusos Sar

• Multiusos do Sar - recepción

• Multiusos Santa Isabel

• Club del Mar de San Amaro

• Termaria
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• Complexo Deportivo Rías do Sur

• Centro Deportivo Municipal San Diego

• Piscina Municipal de Riazor

• Piscina Municipal de Rianxo

• Pabellón Polideportivo Concello de Burela

• Club Deportivo Torre

• Pavillón Multiusos da Xunqueira de Pontevedra

• Pavillón Municipal de Deportes de Pontevedra

• Campo de herba sintética 1 (Pontevedra)

• Piscina Municipal de Vilagarcía

• Piscina USC

• Polideportivo Santa leía

• Polideportivo As Lagoas

• Polideportivo A Gándara

• Campo de Fútbol Canabal Narón

• Campo de Fútbol Rioseco Narón

Así mesmo, teñen iniciado o proceso de tramitación da autorización para o

seu uso, as seguintes instalacións deportivas:

• Piscina Municipal de Oleiros

• Concello de Carballo. Patronato Municipal

• Pavillón de Deportes UDC

• Gimnasio Aqualife (Lugo)

Club Deportivo Lugo

• Club Fluvial Lugo

• Mondariz Balneario

• Federación Galega de Actividades Subacuáticas

•

En caso de ser necesario o seu uso por darse unha situación de parada

cardiorrespiratoria (PCR), a persoa encargada de utilízalo é a persoa,

formada no seu uso, é diclr, con coñecementos de reanimación

cardiopulmonar (RCP) con DESA, que nese momento estea presente no

lugar.
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A ¡nscrición no rexistro DESA da FPUS-061, de acordó coa lexislación

vixente, compromete á entidade propietaria do dispositivo na aplicación

correcta do protocolo de actuación ante un caso de parada

cardiorrespiratoria asistido con DESA (CÓDIGO 3). Os puntos básicos do

protocolo son:

1. Comunicación á Central de Coordinación da FPUS-061 (CCUS), a

existencia dun Código 3.

2. Aplicación da guía de actuación correspondente a esta situación tal e

como se especifica nos cursos de formación. A FPUS-061

comprométese a notificar ás institucións incluidas dentro do rexistro

os cambios xurdidos nos protocolos de actuación, sendo

responsabilidade do usuario a actualización necesaria do software de

configuración para adecuarse a ditos protocolos.

3. Cumplimentación da folla de datos, estilo Utstein, facilitada pola

FPUS-061 e que xunto ao arquivo informático do caso, remitirase á

mesma, o antes posible.

4. Facilitar o seguimento do caso polo médico instrutor da FPUS-061

designado que poderá solicitar mais datos polo caso ou entrevistarse

eos intervintes se fose preciso.

5. Os participantes na actuación poden solicitar do médico ¡nstrutor, a

visualización e revisión do caso.

6. Comunicar á FPUS-061 as incidencias que se produzan.

Polo tanto, todas actuacións, no caso de que sexan necesarias, serán

realizadas por unha persoa formada no uso do desfibrilador, e supervisadas

polo 061.
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O 061 verifica que todas as persoas que as institucións comunican como

posibles usuarios cumpran os requisitos de formación establecidos no

Decreto 99/2005. Esta formación inclúe coñecementos de reanimación

cardiopulmonar e manexo no uso do DESA, ten 9 horas de duración, e

pode ser impartido polo 061 ou calquera entidade formativa autorizada.

A reciclaxe periódica é bianual.

Todas as recomendacións internacionais (revisadas e actualizadas en 2010)

insisten na importancia da aplicación correcta da reanimación

cardiopulmonar básica polas testemuñas no caso dun paro cardíaco, xa que

é unha das actuacións que ten demostrada a súa eficacia no aumento da

supervivencia nestes casos, polo que a recomendación de realizar reciclaxes

sigue vixente.

O 061 foi pioneiro en regular e recomendar a formación e a reciclaxe do

persoal que usa estes desfibriladores, permitindo que durante estes anos a

poboación galega teña acceso a desfibrilación segundo os estándares

internacionais."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

Excma. Sral Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 61102,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Henrique Viéitez Alonso e varios/as deputados/as máis,

sobre "a situación derivada da posible demora no pagamento da

nómina do mes de febreiro de 2011 ao persoal do Hospital Povisa de

Vigo", (publicada no BOPG n° 427, do 10 de marzo de 2011), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

"Povisa, como calquera provedor do Sergas, ten a obriga de xustificar os

pagos. Unha vez que Povisa enviou a documentación correspondente, o

Sergas ordenou a transferencia.

O Sergas cumpre eos pagos a Povisa e faino cunha fórmula regrada e

pactada por contrato dende hai 10 anos.

O Sergas liquidou o mes de xaneiro a Povisa nada máis recibir a

documentación correspondente, seguindo a recomendación da Asesoría

Xurídica, segundo as condicións recollidas no contrato do ano 2000 que

segué vixente.
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0 Sergas manten o seu obxectivo prioritario de renovar o concertó con

Povisa a fin de garantir a asistencia sanitaria aos cidadáns que tiñan a fináis

do 2010 a este Centro como referencia.

Neste momento séguese negociando un novo concertó co hospital POVISA

no que se garante a súa permanencia segundo o acordó asinado por todas

as centráis sindicáis e a administración no ano 2006."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 61476,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa

de dona María Carmen Acuña do Campo e varios/as deputados/as máis,

sobre "a demora no pagamento dos salarios dos traballadores do

Hospital Povisa de Vigo, a existencia dalgunha débeda da

Consellería de Sanidade con ese hospital e o desenvolvemento do

proceso de negociación do novo convenio entre o Sergas e Povisa,

así como as modificacións previstas nel", (publicada no BOPG n° 431,

do 16 de marzo de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita

por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms.

509 a 511, de xullo 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:

"Povisa, como calquera provedor do Sergas, ten a obriga de xustificar os

pagos. Unha vez que Povisa enviou a documentación correspondente, o

Sergas ordenou a transferencia.

O Sergas cumpre eos pagos a Povisa e faino cunha fórmula regrada e

pactada por contrato dende hai 10 anos.

O Sergas liquidou o mes de xaneiro a Povisa nada máis recibir a

documentación correspondente, seguindo a recomendación da Asesoría
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Xurídica, segundo as condicións recollidas no contrato do ano 2000 que

segué vixente.

O Sergas manten o seu obxectivo prioritario de renovar o concertó con

Povisa a fin de garantir a asistencia sanitaria aos cidadáns que tiñan a fináis

do 2010 a este Centro como referencia.

Neste momento séguese negociando un novo concertó co hospital POVISA

no que se garante a súa permanencia segundo o acordó asinado por todas

as centráis sindicáis e a administración no ano 2006."

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, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

¡jstro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 5a- n°

61534, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de don José Tomé Roca e varios/as deputados/as máis, sobre "as

razóns que levan ao Gobernó galego a por en marcha unha campaña

de fomento da condución segura dirixida á mocidade na que exclúe

a lingua galega", (publicada no BOPG n° 431, do 16 de marzo de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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 Traballo e Benestar, que ten o seguinte

contido:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao

darlle resposta á pregunta número 61546 (do mesmo tema e autoría), na

sesión plenaria celebrada o 14-15/06/2011. Remitímonos ao alí exposto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Caitro García

e-Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 61584,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e varios/as deputados/as

máis, sobre "a situación do Servizo de Hematoloxía do Complexo

Hospitalario Universitario de Vigo e as medidas previstas pola

Consellería de Sanidade para garantir a súa continuidade e

calidade", (publicada no BOPG n° 431, do 16 de marzo de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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 Servizo de Hemotoloxía e Hemoterapia do CHUVI conta con 2 unidades,

unha no Hospital Xeral-Cíes e outra no Meixoeiro; cunha dotación de 24

especialistas.

Por distintos motivos produciuse a asencia de 7 facultativos, que non se

cubriron na súa totalidade pola dificultade na dispoñibilidade de

especialistas.

A actividade de transplantes mantense eos mesmos requisitos de calidade,

gracias a implicación dos profesionais e as decisións da dirección."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucional e Parlamentarias

Robetto Castro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

159210



3SS£XUNTflDEGflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Direccic

3 1 A60. 2011
::ioi! Xeral de Relacións Institucipylj^^jiHauíui^yü. p-^-y^ ^^

n : ' - C " - R A L ENTRADA

S A I D>An,
Núm.. ^ 5 ^ 0 4

RS/mv
~ 2 SEL 2011

¿i i»
En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 5a- n°

61846, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Carlos Ignacio Aymerich Cano e dona Ana Luisa Bouza Santiago,

sobre "as previsións da Consellería de Traballo e Benestar respecto da

construción dun centro de día e unha residencia para persoas maiores

nos terreos do centro asistencial e de educación especial Santiago

Apostólo da Coruña, o carácter da súa xestión e o futuro dos menores de

16 anos, así como o mantemento dos actuáis postos de traballo",

(publicada no BOPG n° 431, do 16 de marzo de 2011), convertida en pregunta

con resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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 Traballo e Benestar,

que ten o seguinte contido:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao darlle

resposta á pregunta número 61847 (do mesmo tema e autoría), na sesión

Plenaria celebrada o 12-13/04/2011. Remitímonos ao alí exposto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

/ H

Roberto Cas

Excma. Sra.

o García
4

Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 61857,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e dona Ana Belén Pontón

Móndelo, sobre "as actuacións que vai desenvolver a Xunta de Galicia

para dotar dun novo centro de saúde o concello de Ribeira",

(publicada no BOPG n° 431, do 16 de marzo de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

"No mes de marzo chegou a Consellería de Sanidade unha certificación do

acordó adoptado polo Pleno do Concello no que se demanda a construción

dun centro de saúde.

Estanse valorando as necesidades, alternativas e posibilidades.

As obras previstas están recollidas no Plan de Modernización de

Infraestructuras."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

tro GarcíaR

f

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 62077 ,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa

de dona María Carmen Acuña do Campo e don Modesto Pose Mesura, sobre

"a opinión da Consellería de Sanidade respecto da necesidade de

aumentar o número de fisioterapeutas do Servizo de Rehabilitación

do Hospital Comarcal de Valdeorras e, se é o caso, o prazo previsto

ao respecto", (publicada no BOPG n° 436, do 23 de febreiro de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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 Servizo Galego de Saúde sitúa como prioridade dentro da política de

ordenación dos seus recursos humanos, a estabilidade no emprego dos seus

profesional -principal activo do sistema-, mediante a convocatoria

periódica de procedementos selectivos para a adquisición da condición de

persoal estatutario fixo así como de procedementos de mobilidade

voluntaria.

Consonte esta liña de actuación, a Administración sanitaria está a cumprir

tal compromiso de traballar pola estabilidade no emprego, resolvendo na

actualidade os últimos procesos selectivos dos numerosos convocados

correspondentes á OPE 2008/2009, o que está a determinar a incorporación
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Rematados ditos procesos, e malia o contexto económico actual, o Servizo

Galego de Saúde continuará a apostar pola estabilidade no emprego

mediante a convocatoria de probas selectivas para a cobertura, por persoal

estatutario fixo, das prazas vacantes dentro das limitacións á taxa de

reposición de efectivos impostas pola normativa de aplicación. Para este

ano, o Parlamento estatal -artigo 23 da Leí 39/2010, do 22 de decembro,

de orzamentos xerais do Estado para o ano 2011-, fixou, con carácter

básico e de común aplicación para as diversas administracións públicas

unha taxa máxima de reposición de efectivos do 10%; taxa da que non

resulta excepcionada a Administración sanitaria e á que, imperativamente,

deberán suxeitarse as convocatorias de prazas de novo ingreso que se

efectúen por este organismo autónomo.

Ademáis da estabilidade no emprego pola vía da convocatoria de procesos

selectivos para a adquisición da condición de persoal estatutario fixo, o

Servizo Galego de Saúde continuará a incentivar o acceso e permanencia

dos profesionais na prestación de servizos nos hospitais comarcáis,

mediante a inclusión, ñas convocatorias dos procedementos de provisión,

dunha valoración específica pola prestación efectiva de servizos naqueles

centros que, dada a súa dimensión e distancia respecto dos principáis

núcleos de poboación, presentan maior dificultade para a cobertura de

prazas."
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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, 22 de agosto 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 Comisión número: 62348,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e don Bieito Lobeira

Domínguez, sobre "as previsións de mellora do tratamento do cancro

de mama dispensado ás mulleres da comarca do Morrazo",

(publicada no BOPG n° 436, do 23 de febreiro de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

"As mulleres de Cangas e Moaña non padecen ningunha discriminación no

tratamento do cancro de mama, nin en ningún outro aspecto relacionado co

acceso e utilización dos servizos sanitarios públicos. Os cidadáns que

forman parte da poboación asignada ao Hospital POVISA teñen dereito á

mesma atención sanitaria que o resto de cidadáns da nosa Comunidade

Autónoma. O proceso asistencial do cancro de mama no Hospital Povisa ten

xa disponibles todas as técnicas diagnósticas, así como todo o armamento

terapéutico do que dispon na actualidade a comunidade científica para loitar

contra o cancro de mama e as súas consecuencias.

Por outra banda, as mulleres de Cangas e Moaña, exactamente igual que

todos e cada un dos cidadáns de Galicia, teñen dereito a unha segunda

opinión médica nos termos dispostos no Decreto 205/2007, de 27 de
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setembro, polo que se regula o dereito á segunda opinión médica no

sistema sanitario público galego.

Así mesmo, o Hospital POVISA está acollido aos mesmos protocolos de

coordinación entre a atención primaria e a atención especializada que o

resto de hospitais do sistema público, dentro do programa de Mellora da

accesibilidade dos pacientes con sospeita de cancro. En concreto neste caso

trátase do circuito asistencia! rápido para pacientes con sospeita de cancro

de mama, que é un circuito / fluxo asistencial que garante aos pacientes

con sospeita de cancro de mama a máxima axilidade e coordinación dos

dispositivos asistenciais, procurando que o tempo que transcorra dende o

diagnóstico de sospeita ata a actividade terapéutica non sexa superior a 30

días."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Casero García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 62427,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e varios/as deputados/as máis,

sobre "os motivos alegados no recurso administrativo presentado

contra a adxudicación das obras para a construción do novo hospital

de Vigo, as actuación paralizadas e o seu impacto no calendario

previsto para este fin", (publicada no BOPG n° 441, do 30 de marzo de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo

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:

"Fundamentan o recurso en que a oferta adxudicataria non se axusta ás

prescripcións dos pregos que rexen a contratación e que a devandita

adxudicación vulnera o principio de concurrencia e o dereito á tutela xudicial

efectiva. Neste ¡ntre o devandito recurso está retido polos recurrentes.

ASÍ, o recurso foi presentado o 28 de xaneiro e, por disposición legal,

quedou en suspenso o procedemento. Esta supensión legal foi levantada por

resolución do 14 de febreiro de 2011.

A adxudicación definitiva do contrato foi comunicada o dia 18 de xaneiro,

abríndose o prazo legal previsto para a súa formalización, artigo 140.3 da

LCSP (no prazo de cinco días hábiles transcurridos os 15 días hábiles

1
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previstos no artigo 314.2). Así teríamos que ter formalizado entre o 7 e o

día 10 de febreiro e, por mor da suspensión legal, a formalización do

contrato realizouse o día 21 de febreiro.

Polo tanto o retraso, que non paralización, foi de 11 días.

Non houbo paralización, nin repercusión algunha no calendario previsto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

RaBerto Castro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 62454,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e dona Ana Belén Bouza

Santiago, sobre "as actuacións que vai desenvolver a Xunta de Galicia

para desconxestionar o Servizo de Urxencias do Complexo

Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela", (publicada no

BOPG n° 441, do 30 de marzo de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

"A actividade da área de urxencias é variable, non só estacional, senón

tamén diaria, e incluso con variabilidade horaria, con situacións puntuáis de

maior intensidade que entran dentro da normalidade do funcionamento dun

servizo de urxencias.

Acerca da actividade de urxencias do CHUS conven destacar algúns datos

significativos:

a) O número de urxencias está estabilizado entorno aos 117.000

pacientes ano, traía apertura do PAC.
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b) O número de ingresos derivados de urxencias tamén está estabilizado

no entorno aos 17.500 ao ano.

c) O equipo de profesionais do Servizo de urxencias conta con 36

facultativos e unha coordinadora, e un sistema axil substitucións da

ausencias, de xeito que sempre se garante un adecuado número de

profesionais por turno.

Ademáis en momentos de especial sobrecarga ponse en funcionamento a

Unidade de Preingresos. Como sistema de apoio dende o invernó de 2009

disponse dunha Unidade de Hospitalización no H. Gil Casares nos picos da

demanda de hospitalización, en función dos indicadores acordados eos

facultativos do servizo en setembro de 2009, é dicir, reforzase o servizo

cunha unidade que non existía."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

RotféTto Casqro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 5a- n°

62467, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Fernando Xabier Blanco Álvarez, sobre "as razóns da

exclusión das axudas establecidas por fillos e filias menores de 3 anos ás

persoas que, sen estar obrigadas, presentasen de xeito voluntario a

declaración da renda das persoas físicas", (publicada no BOPG n° 441, do

30 de marzo de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a

511, de xullo 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 Traballo e Benestar, que ten o seguinte

contido:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao darlle

resposta á pregunta número 60047 (do mesmo tema e Grupo Parlamentario), na

sesión da Comisión 5a celebrada o 17/03/2011. Remitímonos ao alí exposto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

/ ¡

Roberto Cáf tro García

Presidenta do Parlamento de GaliciaExcma. Sra
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 5a- n°

62631, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona Silvia Belén Fraga Santo e varios/as deputados/as máis,

sobre "as razóns do Gobernó galego para non darlles prioridade ás

mulleres vítimas de violencia de xénero ñas súas accións formativas

para a empregabilidade, segundo o disposto na Orde do 30 de

decembro de 2010", (publicada no BOPG n° 441, do 30 de marzo de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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 Traballo e Benestar, que ten o seguinte contido:

"A información requirida nesta iniciativa xa fo¡ ofrecida no Parlamento ao

darlle resposta á pregunta número 62629 (do mesmo tema e autoría), na

sesión plenaria celebrada o 26-27/04/2011. Remitímonos ao alí exposto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarías

Roberto Ca1 tro García

Presidenta do Parlamento de GaliciaExcma. Sra
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 62649 ,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona María do Carme Adán Villamarín e dona Isabel Sánchez

Monteego, sobre "o coñecemento e as medidas adoptadas ou

previstas polo Gobernó galego respecto das queixas dos vecinos en

relación co estado da pista que vai de Salcidos ao camping existente

na zona do Feital, no concello da Guarda, como consecuencia dos

vertidos de auga con residuos procedentes dunha arqueta situada

dentro dos límites da Rede Natura 2000", (publicada no BOPG n° 441,

do 30 de marzo de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita

por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms.

509 a 511, de xullo 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 Medio Rural, que

ten o seguinte contido:

"O persoal de campo do Servizo de Conservación da Natureza ten

coñecemento do levantamento das arquetas do colector en período de

choivas abundantes, situación da que foi informado o Concello da Guarda

por se asunto da súa competencia. Este persoal no seu traballo habitual fai

seguimento da posible afección a hábitats no territorio da Rede Natura."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Rotíérto Cas tro García

\

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

159226



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
DittcaóN n u i pi nució» imrmicioiMis s HUUMINTMUS

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 3 1 A60. 2011

Núm a q ° 7
RS/mv

PARLAMENTO OE 'GALIC IA
«EXISTRO XERAL ENTRADA

I " 2 SEL 201!

Núrr,.

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 5a- n°

62674, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e dona Ana Belén Pontón

Móndelo, sobre "os prazos previstos polo Gobernó galego para o

cumprimento da resolución parlamentaria aprobada no debate anual

de política xeral do ano 2011 relativa á creación da categoría de

celador no Hospital do Barbanza, a presentación dun plan específico

de mellora das súas listas de espera e a continuación co proxecto de

construción dunha Unidade de Saúde Mental do Barbanza",

(publicada no BOPG n° 441, do 30 de marzo de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao

darlle resposta á pregunta número 62765 (do mesmo tema e autoría), na

sesión da Comisión 5a celebrada o 15/04/2011.Asemade, ao contestar á

pregunta 62666 na sesión da Comisión 5a do 5/05/2011. Remitímonos ao

alí exposto."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Rotíerjto Castro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 5a- n°

62737, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de don José Manuel Lage Tunas e varios/as deputados/as máis,

sobre "o contido da comunicación remitida polo Sr. alcalde do Incio

aos vecinos dése concello anunciando a consecución dun servizo de

urxencias sanitarias", (publicada no BOPG n° 441, do 30 de marzo de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo

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:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento

ao darlle resposta á pregunta número 63236 (do mesmo tema e

autoría), na sesión da Comisión 5a celebrada o 30/06/2011.

Remitímonos ao alí exposto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Casnro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 5a- n°

62658, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e varios/as deputados/as

máis, sobre "o motivo da visita realizada polo Sr. presidente da Xunta

de Galicia aos terreos nos que se vai construir o novo hospital de

Vigo, o inicio das obras e o estado dos procesos de expropiación",

(publicada no BOPG n° 441, do 30 de marzo de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo de 2011), teño a

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

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

«O motivo da visita realizada polo presidente Núñez Feijoo aos terreos nos

que se construirá o novo Hospital de Vigo é o de garantir a realización da

obra do mesmo.

En relación a se se teñen iniciado as obras de construción, indicar que se

está en fase de preparación dos terreos.

A adquisición do terreo necesario para a construción do novo hospital de

Vigo levouse a cabo polo sistema de expropiación, polo procedemento de

taxación conxunta.

A devandita adquisición seguiu os trámites legáis sinalados para este

procedemento, procedéndose a fináis do pasado mes de setembro ao

(evantamento das actas de pago e ocupación, así como ao depósito do

prezo xusto de aqueles predios que non se aboaron no momento do

levantamento das actas de ocupación, o que en aplicación do artigo 144 da
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Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación do territorio e protección do

medio rural, faculta á administración á inmediata ocupación dos bens e

dereitos expropiados."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

.Roberto uastro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 63232,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de

dona María Carmen Acuña do Campo e don Modesto Pose Mesura, sobre "a

opinión do Gobernó galego respecto da necesidade de implantar o

copago para garantir a sostibilidade do sistema sanitario de Galicia",

(publicada no BOPG n° 445, do 6 de abril de 2011), convertida en pregunta

con resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

"Nestes momentos o copago sanitario non está contemplado pola 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, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Rbbérto Castro García

K /
Excma. $/a. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 63240,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa

de dona María Carmen Acuña do Campo e don Modesto Pose Mesura, sobre

"as previsións da Consellería de Sanidade respecto de rebaixar ata

os 40 anos a idade das mulleres para a realización da fecundación in

vitro na rede sanitaria pública galega, os datos ao respecto e a súa

opinión en relación coa atención que se Me está a prestar á demanda

existente dése tratamento", (publicada no BOPG n° 445, do 6 de abril de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo

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:

"En España, como na maioría dos países do noso entorno, a idade materna

é un dos criterios de acceso aos tratamentos de RHA

En cinco comunidades autónomas sitúan o límite de acceso en 38-39 anos,

o resto sitúano en 40 anos, e en case todos os países europeos tamén

consideran os 40 anos como límite de idade de acceso

Pero a idade no é o único criterio de acceso a esta prestación pois débense

ter en conta outros, como son os biolóxicos, sociais e éticos.
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de fecundación in Vitro, unha no Complexo Hospitalario Universitario A

Coruña (CHUAC), outra no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

(CHUVI), e unha nova unidade no Complexo Hospitalario Universitario de

Santiago de Compostela (CHUS).

Como complemento da actividade dos centros sanitarios públicos realízanse

concertos con centros privados galegos, neste momento son tres os centros

provisores de servizos."

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, 22 de agosto 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 Comisión número 63554,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de

don José Manuel Lage Tunas e don Modesto Pose Mesura, sobre "a posible

privatización do servizo de diálise do Hospital Comarcal da

Barbariza", (publicada no BOPG n° 450, do 13 de abril de 2011), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

"A Xerente do Sergas deu cumprida resposta ao contestar a pregunta 62765

na sesión da Comisión 5a celebrada o día 28 de abril de 2011. O Sergas

pretende mellorar a asistencia aos pacientes da Barbanza que precisan diálise

e teñen que desprazarse para recibila. Por iso valorouse a prestación do

servizo dunha fundación que realice funcións en diferentes lugares de Galicia.

De feito no ano 2007 comezou a traballar no Hospital de Verín."
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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, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 63572,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e dona Isabel Sánchez

Montenegro, sobre "as medidas previstas pola Consellería de

Sanidade para evitarlles aos vecinos do concello de Taboada os

desprazamentos de máis de corenta quilómetros para poder retirar

os seus medicamentos, como consecuencia da súa adscrición ao

punto de atención continuada de Guntín", (publicada no BOPG n° 450,

do 13 de abril de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509

a 511, de xullo 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 Concello de Tabaoda, aos efectos da ordenación farmacéutica, é unha

zona farmacéutica rural, e ao dispor de dúas oficinas de farmacia pode, con

carácter excepcional, estar exento de gardas de urxencia nocturnas.

/
Son os colexios farmacéuticos a quen lies corresponde a organización das

quendas, propoñendo aquela ordenación que, cumprindo a normativa,

garanta unha adecuada atención farmacéutica (a orde de delegación de

competencias nos Colexios Oficiáis de farmacéuticos da nosa Comunidade

Autónoma, delega nestes a tramitación e resolución de determinados

expedientes e nomamentos, así como o establecemento e modificación, nos

1
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termos previstos na normativa, de horarios, turnos de urxencia e

vacacións).

Tralo contacto co colexio farmacéutico correspondente, estase a revisar o

calendario de gardas."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

' X
i

Rojaérto Castro García

Excma, Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 63669,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago, sobre "a elección da

localización, a dispoñibilidade dos terreos necesarios e as previsións

do Gobernó galego para a licitación da construción, así como a

xestión, do novo Centro de Saúde de Ares", (publicada no BOPG n°

453, do 18 de abril de 2011), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG

núms, 509 a 511, de xullo 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 proceso de licitación iniciouse no 2010 coa publicación do estudio de

viabilidade e a posterior exposición pública de proxectos e anteproxectos.

A asistencia sanitaria no centro de Ares será 100% pública. Os servizos non

sanitarios formarán parte da concesión administrativa."
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O que ile 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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia

159240



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 3 1 AGO. 20Í1

SAiD^5
Mm

RS/ms

PARi/V!\/»¿TJ!TO r.E GALICIA
REXISTñÓüSRAl.í^ADA

- 2 SET. 2011 |

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 63708,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Carlos Ignacio Aymerich Cano e dona Ana Luisa Bouza

Santiago, sobre "a dispoñibilidade dos terreos necesarios e as

previsións do Gobernó galego para a licitación da construción, así

como a xestión, dos novos centros de saúde de Arteixo e Culleredo",

(publicada no BOPG n° 453, do 18 de abril de 2011), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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 proceso de licitación iniciouse no ano 2010 coa publicación do estudio de

viabilidade e a posterior exposición pública de proxectos e anteproxectos.

A asistencia sanitaria nos centros de Arteixo e Culleredo será 100% pública.

Os servizos non sanitarios formarán parte da concesión administrativa."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 63748,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de

don José Manuel Lage Tunas e don Modesto Pose Mesura, sobre "as

previsións da Xunta de Galicia respecto da dotación e construción en

Ribeira do centro de saúde mental tal como fora proxectado",

(publicada no BOPG n° 453, do 18 de abril de 2011), convertida en pregunta

con resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

"As necesidades asistenciais da saúde mental da zona da Barbanza están

adecuadamente cuberías eos recursos existentes."

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, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Rotjerto Ca^Rro García

Excma. Sra. tyfesrdenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 63757,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e varios/as deputados/as máis,

sobre "as previsións para a construción do novo Centro de Saúde de

Ribadavia", (publicada no BOPG n° 453, do 18 de abril de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período

de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

"A construción deste centro de saúde non está incluido na licitación que

está en proceso porque o Concello non puido solucionar os problemas

urbanísticos da parcela cedida."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Cádtro García

Excma. Sra. presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 63759,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago, sobre "o anuncio publicado

no Diario Oficial da Unión Europea en relación coa construción de

dezaoito centros de saúde para o Sergas, a posible exclusión das

medianas empresas de construción galegas, a consecuencia da súa

licitación conxunta, os datos e as previsións ao respecto", (publicada

no BOPG n° 453, do 18 de abril de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

"Sobre o tema de referencia a conselleira de Sanidade xa informou ao Pleno

con ocasión da resposta ofrecida á interpelación número 56989 da mesma

materia e autoría na sesión do día 26/04/2011. Remitímonos ao alí

exposto."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

/

Roberto C stro García

u

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 63770,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de

dona Sonia Verdes Gil, sobre "as razóns e a data prevista pola

Consellería do Medio Rural para o pechamento da Aula da Natureza

de Campa de Fieiró-Degrada, no concello de Cervantes, así como a

información ao respecto ás persoas que traballan nela", (publicada no

BOPG n° 453, do 18 de abril de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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 Medio

Rural, que ten o seguinte contido:

"A Consellería non ten previsto pechar a aula da natureza de Campa no

Concello de Cervantes.

A Consellería mantiña un contrato por dous anos para a xestión da aula coa

empresa SEAS S.L. dende o ano 2007 prorrogado ata abril de 2011, polo

tanto non ten relación laboral eos/coas traballadores/as do centro.

Actualmente estase a tramitar un novo contrato para a xestión da aula."
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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, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

r\

•X

tro García

W

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión

permanente non lexislativa de control da Compañía da Radio-Televisión de

Galicia- n° 64015, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de

Galicia, a iniciativa de don Ricardo Jacinto Várela Sánchez, sobre "a

utilización dun rótulo nos informativos TX1 e TX2 do día 13 de abril

de 2011 durante a información referida á denuncia formulada por

un partido político contra o señor alcalde da Coruña", (publicada no

BOPG n° 457, do 26 de abril de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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 Compañía de Radio-

Televisión de Galicia, que ten o seguinte contido:

"Certamente foi o Partido Popular o que creou a expresión 'Operación

Dedazo' para referirse a súa denuncia sobre licitacións de obras e servizos

no Concello da Coruña. A TVG empregouna nos seus telexornais logo de que

tamén fose empregada por outros medios informativos locáis e de ámbito

galego, polo que xa estaba moi estendida. Ñas informacións, sen embargo,

en modo algún se daba a entender que se tratase dun operativo policial ou

xudicial."

159249



XUNTfl DE GflLICIfl
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección "eral 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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Ca tro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta ora. -a tramitar po.a Com.s.on

64307, formulada polo Grupo Parlamentario Popuiar de Galicia, a m.aat.va de

dona Marta Va.cárcel Gómez e varios/as deputados/as málsr sobre a

situación do punto de atención continuada de Ponteareas á entrada do

actual Gobernó Galego e as melloras realizadas e previstas ne. ,

(publicada no BOPG n° 463, do 4 de maio de 2011), convertida en pregunta

con resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuno de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

"Sobre en qué situación se atopaba o PAC de Ponteareas cando o actual

equipo chegou ao gobernó da Xunta detallase a continuación:

- Somente se podía administrar osíxeno nunha das consultas.

- Parte da dotación do material clínico e de electromedicina estaba

obsoleta e/ou gastada.

- Aparcamento de minusválidos con pavimento en mal estado.

- Ausencia de equipos informáticos.

As melloras feitas nestes últimos dous anos no PAC son as seguintes:

- Instalación dunha central de osíxeno no centro de saúde que permite

disponer en cada unha das salas e consultas do PAC dun punto de

administración de osíxeno.

- Instalación de novo sillón de nebulizacións.
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- Compra e dotación dun novo desfibrilador bifásico con función

marcapasos externo.

- Electrocardiógrafo portátil para a atención domiciliaria.

- Pulsioxímetro Nelcor.

- Compra e dotación de novos maletíns, kits de intubación e

ampularios coa medicación de urxencias.

- Reparación do pavimento do aparcamento.

- Informatización das consultas médicas e de enfermería do PAC, de

xeito que ahora traballase "sen papéis" en historia clínica electrónica

e con e-receita.

Sobre se ten previsto a Consellería de Sanidade dotar dalgunha mellora, tanto

material coma de medios humanos o dito PAC:

- Informatización da sala de reanimación e da sala de observación.

- Almacén específico para o PAC e dotación de farmacias completas en

consultas de enfermería."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarías

Roberto C ^ r o García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 5a- n°

64859, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona María Carmen Acuña do Campo e don Modesto Pose

Mesura, sobre "as repercusións de non cubrir a baixa laboral do

responsable do Servizo de Hematoloxía do Hospital de Cee na

atención prestada nel así como no Complexo Hospitalario da

Coruña, os datos e as previsións ao respecto", (publicada no BOPG n°

479, do 27 de maio de 2011), convertida en pregunta con resposta

escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG

núms. 509 a 511, de xullo 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:

"A hematóloga do cadro de persoal do Hospital Virxe da Xunqueira está de

baixa por enfermidade común desde o pasado mes de febreiro. A partir

desa data fixéronse todas as xestións posibles para atopar un hematólogo

que cubrise esta baixa. Froito destas xestións, a partir do mes de xuño

incorporouse ao cadro de persoal do centro unha hematóloga que cubre

esta baixa, polo que actualmente a praza esta cubería.

Desde o inicio da baixa da hematóloga titular puxéronse en marcha, e de

acordó co seu hospital de referencia, os protocolos de actuación necesarios

para regular a actividade propia da especialidade no noso centro e

conseguir atender aos pacientes en Cee, e que só se desprazasen a Coruña

en situacións moi puntuáis.
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No complexo Hospitalario da Coruña a sobrecarga de traballo foi mínima,

adoptando conxuntamente co Hospital de Cee as medidas necesarias para

que esta sobrecarga non afectase a actividade ordinaria do Servizo do

Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

No Hospital de Cee non se suspendeu ningunha intervención por este

motivo.

O problema está solucionado desde que xurdiu a baixa, nun principio eos

protocolos de actuación conxuntos co CHUAC e desde o pasado mes de

xuño coa incorporación dun novo facultativo que cubre a baixa da

hematóloga titular da praza."

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, 26 de agosto 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 Comisión número: 64998,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Bieito Lobeira Domínguez e dona Ana Belén Pontón

Móndelo, sobre "os recortes ñas axudas para a edición de libros en

galego", (publicada no BOPG n° 477, do 25 de maio de 2011), convertida

en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións

Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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 Cultura e Turismo, que ten o seguinte contido:

"A Xunta de Galicia asume como válidas as explicacións dadas polo

Conselleiro de Cultura e Turismo a esta cuestión na sesión plenaria

celebrada con data do 28 de xuño de 2011, cando dan resposta á pregunta

64999, do mesmo tema e autoría."
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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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

• ' ! !

Roberto Cafetro García

\

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 65000,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de dona Ana Luisa Bouza Santiago e dona Ana Belén Pontón

Móndelo, sobre "os datos da Xunta de Galicia relativos ás

interrupcións voluntarias do embarazo realizadas no ano 2010, e

nomeadamente nos centros do sistema sanitario público", (publicada

no BOPG no 477, do 25 de maio de 2011), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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:

"Respecto ás interrupcións voluntarias do embarazo, séguese ó

cumprimento estrito da Lei, e como no resto das prestacións sanitarias se

traballa na garantía da protección da saúde, na equidade da accesibilidade e

nunha adecuada atención sanitaria, respectando a confidencialidade e

especial vulnerabilidade da mullen

Tendo en conta que para a realización deste procedemento é necesaria a

petición da interesada e o cumprimento dos requisitos legáis establecidos,

coas limitacións de persoal para a súa realización, as IVEs pódense realizar

en todos aqueles hospitais acreditados onde existe persoal facultativo

especialista non declarado obxector.
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Nos casos nos que non é posible a atención da paciente nos centros do

SERGAS, están establecidas autorizacións de uso e realízanse as derivacións

a clínicas acreditadas.

A obxección de conciencia forma parte do contido do dereito fundamental á

Hberdade ideolóxica e relixiosa recoñecido no artigo 16.1 da Constitución."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

/ U

Rjafcérto Cá$tro García
i

iU

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 65068,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Carlos Ignacio Aymerich Cano e dona Ana Luisa Bouza

Santiago, sobre "os motivos existentes para o pechamento do

Hospital Abente y Lago durante os meses do verán de 2011 e as

previsións do Gobernó galego para resolver o incremento das listas

de espera que vai producir esta decisión", (publicada no BOPG n° 477,

do 25 de maio de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita

por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms.

509 a 511, de xullo 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:

"Non se trata dun peche masivo, vaise proceder a remodelación integral da

planta de oncohematoloxía, que é unha das tres que aínda non fora

reformada."
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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, 26 de agosto 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 -a tramitar pola Comisión 5a- n°

65151, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Henrique Viéitez Alonso, sobre "a investigación do Servizo

de Vixilancia Aduaneira das actividades de empresas situadas no

polígono do Céao, en Lugo, e a relación destas co Instituto Galego de

Promoción Económica", (publicada no BOPG n° 483, do 3 de xuño de

2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo

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 Dirección Xeral do Gabinete da Presidencia, que ten o

seguinte contido:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao

darlle resposta á pregunta número 65152 (do mesmo tema e autoría), na

sesión plenaria celebrada o 14/06/2011."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Roberto Castro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 6a- n°

65162, formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de don Guillermo Antonio Meijón Couselo e varios/as deputados/as

máis, sobre "os contactos mantidos pola Xunta de Galicia coa empresa

Ence respecto do plan de traslado da factoría da ría de Pontevedra",

(publicada no BOPG n° 483, do 3 de xuño de 2011), convertida en pregunta

con resposta escrita por finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de

2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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 Medio Ambiente,

Territorio e Infraestruturas, que ten o seguinte contido:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao

contestar á pregunta para resposta escrita número 65163 (do mesmo tema e

autoría), contestación que tivo entrada no Parlamento o 15/06/2011.

Remitímonos ao alí exposto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

\
Roberto C stro García

Excma. Sr$. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 65347,

formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a

iniciativa de don Carlos Ignacio Aymerich Cano e dona Ana Luisa Bouza

Santiago, sobre "a situación do servizo público de transporte

sanitario na Costa da Morte", (publicada no BOPG n° 485, do 7 de xuño

de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización

do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de

xullo 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:

"A Consellería de Sanidade e o SERGAS cumpriron en todo momento coas

súas obrigas. Tras varios meses de problemas coa adxudicataria da

prestación do servizo de transporte sanitario, as empresas da UTE

presentaron a súa renuncia a continuar co contrato vixente con data 7 de

xuño. A partir desa data ¡ncorporouse unha nova empresa, co que se

restableceu o servizo habitual."
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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, 26 de agosto 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 Comisión número 65630,

formulada polo Grupo Parlamentario dos Populares de Galicia, a iniciativa de

don Antonio Rodríguez Miranda, e varios/as deputados/as máis sobre "as

iniciativas de cooperación interrexional que se están a impulsar entre

Galicia, Castela e León e a Rexión Norte de Portugal, así como os seus

obxectivos", (publicada no BOPG n° 489, do 14 de xuño de 2011),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de

sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509 a 511, de xullo 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 Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que

ten o seguinte contido:

"Efectivamente, o pasado 17 de setembro de 2010, os Presidentes da Xunta

de Galicia, da Xunta de Castela e León e da Rexión Norte de Portugal

sentaron as bases para a constitución dunha nova alianza estratéxica de

cooperación interrexional no extremo suroccidental da Unión Europea, coa

sinatura dun Memorándum de Entendemento.

Este novo marco de relacións baséase na existencia dunha experiencia de

cooperación previa e na constatación de que se comparten recursos e

intereses comúns, así como problemas e posibilidades de solución conxunta

coa creación potencial de economías de escala e de valor engadido.
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O modelo das macrorrexións europeas proporciona, pois, un marco

construtivo para pensar en rede e dar unha resposta conxunta a problemas

comúns, utilizando as estruturas de coordinación e financiamento existentes

na Unión cun maior grao de eficacia, en consonancia eos obxectivos de

Europa 2020.

Segundo a "Estratexia 2020 da Unión Europea", que persegue un crecemento

económico máis forte, sustentable e innovador, o futuro da cohesión

territorial debe resaltar o potencial das rexións comunitarias para que sigan

sendo competitivas no mercado interior e no mercado mundial, con

independencia das súas limitacións xeográficas.

Deste xeito, a iniciativa de cooperación interrexional lanzada por Galicia,

Castela e León e a Rexión Norte de Portugal permitirá incrementar o nivel de

eficacia da cooperación territorial, para dar cumprimento ao Tratado de

Lisboa, en vigor desde decembro de 2009, que inclúe entre os obxectivos da

UE por primeira vez o concepto de cohesión territorial.

Con carácter transversal, os grandes obxectivos que definen o proxecto

poden resumirse en tres:

• En primeiro lugar, desenvolver, ampliar e aumentar as posibilidades

potenciáis da cooperación territorial europea, cunha fórmula de traballo

ampia e flexible, na que se fomente a colaboración entre as

Administracións Públicas rexionais (autonómicas), o ámbito político e a

sociedade civil. A citada alianza non implica, en todo caso, a creación

de estruturas administrativas ad hoc, nin a transferencia de fondos

• Involucrar á sociedade civil, xerando a masa crítica necesaria para

consolidar á Macrorrexión como un espazo funcional unitario desde o

punto de vista natural, cultural, social e de desenvolvemento

económico.

159266



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

• Establecer contactos con outras rexións europeas e con outras CC.AA

españolas para que, unha vez consolidada esta fase da Macrorrexión,

se amplíe a rede estratéxica e se converta no xerme dunha gran

Macrorrexión atlántica.

De feito, a "Macrorrexión" do suroeste europeo nace profundamente

vinculada á Estratexia da UE para a zona do Atlántico, moi centrada na

economía marítima. A intención das tres rexións pasa por aglutinar a outros

ámbitos xeográficos do atlántico europeo dispostos a cooperar entre si, con

obxectivos e intereses comúns, para acadar unha mellor posición de face

ante o novo escenario que se abre despois de 2013.

Dende o punto de vista temático, foron identificados seis ámbitos de

actuación coincidentes eos Grupos de Traballo, nos que participan

representantes político-institucionais e da sociedade civil:

• Economía e Industria

• Ámbito laboral

• Transportes e Loxística

• Medio Ambiente

• Cultura e Turismo

• Educación, Universidades e Investigación

Estes eixes estratéxicos entroncan eos alicerces que sustentan a estratexia:

• O aumento da conexión e conectividade do suroeste de Europa, cun

incremento da mobilidade, enerxía sustentable, promoción da cultura e

o turismo;
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• A protección do medio ambiente, con medidas para controlar a

calidade da auga, xestionar os riscos ambientáis e promover a

conservación da biodiversidade;

O fomento da prosperidade e a creación de riqueza, mediante o

desenvolvemento da sociedade do coñecemento a través da investigación, a

educación e as tecnoloxías da información; o apoio á competitividade das

empresas e a ioita contra o desemprego."

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, 22 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

ro García

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 5a- n°

65648, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego,

a iniciativa de don Carlos Ignacio Aymerich Cano e don Henrique Viéitez

Alonso, sobre "as condicións de habitabilidade do centro de día

localizado no concello do Porrino", (publicada no BOPG n° 489, do 14

de xuño de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509

a 511, de xullo 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 Traballo e

Benestar, que ten o seguinte contido:

"A información requirida nesta iniciativa xa foi ofrecida no Parlamento ao

darlle resposta á pregunta número 65621 (do mesmo tema e autoría),

contestación que tivo entrada no Parlamento o 11/07/2011. Remitímonos

ao alí exposto."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarías

Roberto Cas

Excma. Sra

tro García

Presidenta do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4 a - n °

65759 , formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a

iniciativa de dona María Concepción Burgo López e don Ricardo Jacinto

Várela Sánchez, sobre "a valoración da Consellería de Cultura e

Turismo do estado no que se atopa o Cuartel de San Fernando, na

cidade de Lugo, declarado Ben de Interese Cultural, as razóns do

seu abandono, así como as actuacións e o investimento previsto no

ano 2 0 1 1 para o seu arranxo e a demora das obras de construción

nel do Museo da Romanización", (publicada no BOPG n° 489, do 14 de

xuño de 2011), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións Febreiro-Xuño de 2011 (BOPG núms. 509

a 511, de xullo 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 Cultura e Turismo,

que ten o seguinte contido:

"A Dirección Xeral do Patrimonio Cultural manten o seu compromiso de

rehabilitación do Cuartel de San Fernando como Centro de Interpretación e

Museo da Romanización, sempre na liña da mellor colaboración entre

administracións, e segué traballando nos trámites necesarios para o

correcto desenvolvemento do proxecto básico e de execución de

rehabilitación do Cuartel que desenvolva os contidos do anteproxecto

ganador do concurso.

Neste sentido, a previsión da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural é

realizar unha inversión total aproximada superior aos douscentos dezaoito

mil euros para a redacción destes documentos, cun cronograma de entregas
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e supervisións parciais que implicaría dispor dun proxecto básico e de

execución de rehabilitación do Cuartel a fináis do presente ano ou comezos

do próximo.

Así as cousas, a previsión actual da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural é

que as obras de rehabilitación do Cuartel sexan adxudicadas no segundo

semestre do vindeiro ano e que, unha vez as mesmas se atopen nun

avanzado estado de execución, se proceda a acometer en profundidade a

creación de contidos.

A Xunta de Galicia considera que a relevancia da intervención actualmente

en marcha no Cuartel de San Fernando, en Lugo, esixe a busca en todo

momento das máximas garantías de efectividade e solidez das actuacións,

así como da plena colaboración entre administracións, de xeito que se

contribúa á consecución da máxima protección e posta en valor deste

importante elemento do noso patrimonio cultural e arquitectónico.

Polo que respecta ao estado do Cuartel é preciso recordar que as

transmisións das titularidades dominicais deben efectuarse segundo o

procedemento legalmente establecido ao efecto e que, ao abeiro da

lexislación vixente, a responsabilidade do mantemento deste ben de

interese cultural corresponde ao seu lexítimo titular.

Neste sentido, con data 12 de marzo de 2008 a Dirección Xeral do

Patrimonio Cultural solicitou ao Concello de Lugo, propietario do Cuartel de

San Fernando dende o ano 2005, a documentación necesaria para a súa

cesión, xa que -se ben existía acordó de cesión por parte do Concello e o

Secretario da Xunta de Gobernó Local do Concello acreditou o cumprimento

dos requisitos legáis con data 4 de agosto de 2010- ficaba por acompañar

ao expediente unha serie de documentación adicional e demostrativa da

titularidade e do estado real de cargas do inmoble.

Con data 19 de maio de 2011 foille requirida ao Concello esta

documentación -imprescindible para seguir co proceso de transmisión da

159271



XUNTflDEGflLICIfl
CONSEILERÍA DE PRESIDENCIA.
ADMINISTRACIONS PÚBLICAS
F XUSTIZA
D reccior Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

propiedade-, sendo recibida a mesma con data do 6 de xuño no Rexistro

Xerai da Xunta de Galicia.

Así as cousas, no momento referido no que se constatou a existencia de

gretas na fachada do Cuartel de San Fernando, correspondíalle ao Concello

de Lugo a responsabilidade do seu mantemento. Con todo, hai que sinalar

que a actual Dirección Xeral do Patrimonio Cultural amosouse de inmediato

aberta a toda colaboración co Concello necesaria para a conservación,

rehabilitación e mantemento do Cuartel, desprazando técnicos ata o edificio

para avaliar o seu estado de deterioro."

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, 26 de agosto de 2011

O director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

tro GarcíaRoberto Ca

H

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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