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- 35223 - 24769 (09/PRE-007991)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel e 6 máis

Sobre a actuación prevista pola Xunta de Galicia en relación coas

negociacións que se están a levar a cabo entre os Estados Unidos

de América e a Unión Europea para o asinamento do Tratado Trans-

atlántico de Comercio e Investimento ou TTIP 108522

- 35225 - 24867 (09/PRE-007999)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para a

aplicación nos concellos da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igual-

dade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais,

bisexuais e intersexuais en Galicia 108524

- 35234 - 24884 (09/PRE-008003)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as actuacións de urxencia previstas pola Xunta de Galicia

para evitar que os 663 casos de persoas desafiuzadas no primeiro

trimestre de 2014 queden sen unha vivenda pública substitutoria

108526

- 35207 - 25148 (09/PRE-008026)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis

Sobre as actuacións do Goberno galego de apoio ao desenvolve-

mento do sector eólico en Galicia 108529
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- 35205 - 25318 (09/PRE-008051)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis

Sobre as actuacións que se están a desenvolver polo Centro Galego

de Artes da Imaxe 108531

- 35269 - 25352 (09/PRE-008056)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis

Sobre o proceso de xubilacións forzosas levadas a cabo polo Ser-

gas nos últimos anos 108533

- 35215 - 25491 (09/PRE-008075)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis

Sobre a actuación da Xunta de Galicia no proceso de superación

das dificultades económicas que está a atravesar a empresa

Tafisa 108537

- 35260 - 25525 (09/PRE-008082)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre o número de solicitudes recibidas, concedidas e rexeitadas

para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a

contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión

social perceptoras da Risga 108538

- 35282 - 25786 (09/PRE-008101)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis

Sobre a valoración que fai o Goberno galego das 255 medidas de

redución do gasto público propostas polo Ministerio de Facenda

108540

- 35212 - 25889 (09/PRE-008113)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis

Sobre o cumprimento efectivo da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola

igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, tran-

sexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia 108541

- 35208 - 25997 (09/PRE-008130)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

González Santín, Juan Carlos e 2 máis

Sobre a actuación do Instituto Galego de Consumo ante o abuso

que fan os bancos da “cláusula chan” 108543

- 35283 - 26015 (09/PRE-008133)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 6 máis

Sobre a data de finalización da conexión da Plataforma Loxística de

Monforte de Lemos coa Nacional 120 e coa vía de altas prestacións

a Lugo 108545

- 35284 - 26016 (09/PRE-008134)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 6 máis

Sobre a data prevista para poñer en servizo algún novo tramo da vía

de altas prestacións Monforte de Lemos-Lugo 108547

- 35227 - 26017 (09/PRE-008135)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 6 máis

Sobre os resultados concretos das xestións realizadas pola Xunta

de Galicia para a captación de empresas que se instalen na Plata-

forma Loxística de Monforte de Lemos 108549

- 35217 - 26149 (09/PRE-008156)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Fernández, Raúl e 6 máis

Sobre a valoración do Goberno galego da situación que se está a

producir na autoestrada A-8 como consecuencia dos problemas de

seguridade viaria que presentan os tramos Mondoñedo-Lindín e Lin-

dín-Carreira 108552

- 35280 - 26157 (09/PRE-008157)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a posición do Goberno galego en relación coas restricións

establecidas para a administración do fármaco de última xeración

Sofosbuvir aos doentes con hepatite C e con que non se inclúa no

catálogo de medicamentos 108554

- 35281 - 26387 (09/PRE-008178)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luís e 3 máis

Sobre a posición do Goberno galego en relación coas medidas de

redución do gasto público propostas polo Ministerio de Facenda ao

Consello de Política Fiscal e Financeira o 30 de xullo de 2014

108555

- 35218 - 26797 (09/PRE-008211)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre a posición da Xunta de Galicia en relación co canon da auga

introducido na Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia,

así como no seu regulamento 108556

- 35206 - 26851 (09/PRE-008216)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sánchez Bugallo, José Antonio e 3 máis

Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Economía e

Industria para a posta en marcha da Plataforma Loxística de Salva-

terra de Miño 108559

- 35210 - 27442 (09/PRE-008250)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis

Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación da feira

FIMO de Ferrol 108560

- 35231 - 27775 (09/PRE-008299)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis

Sobre a valoración do Goberno galego respecto da proposta do

Goberno central referida á modificación da metodoloxía para o cál-

culo das peaxes eléctricas que afecta sobre todo a industria pesada

108561

- 35230 - 28113 (09/PRE-008322)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre a información do Goberno galego en relación coa proposta de

real decreto que regula a produción eléctrica nos territorios non

peninsulares 108562

- 35213 - 28669 (09/PRE-008359)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa operación de

venda da planta da empresa Pascual, en Outeiro de Rei 108563

- 35226 - 29126 (09/PRE-008389)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María Tereixa

Sobre a fase de elaboración en que se atopa o segundo Programa

galego de muller e ciencia 108564

- 35279 - 30023 (09/PRE-008445)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre as razóns do mantemento, nos orzamentos da Xunta de Gali-

cia para o ano 2015, dos recortes sociais, laborais e salariais para

os empregados públicos 108566

- 35224 - 30087 (09/PRE-008446)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre a xestión dos fondos públicos destinados ao proxecto de Ali-

mentos Lácteos, S.A. 108568

- 35286 - 24796 (09/PRE-008534)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre o impacto na autonomía fiscal e financeira de Galicia da

reforma fiscal anunciada polo Goberno central e as previsións do

Goberno galego respecto da demanda da súa retirada 108570

- 35240 - 25588 (09/PRE-008551)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 8 máis

Sobre a dispoñibilidade dun plan de emerxencia exterior e sistemas

de aviso á poboación por parte da empresa Foresa, en Caldas de

Reis 108572

- 35245 - 25589 (09/PRE-008552)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 8 máis

Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia relacionadas co

voluntariado de protección civil 108575

- 35244 - 25597 (09/PRE-008554)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 8 máis

Sobre a execución pola Xunta de Galicia do Plan anual de coopera-

ción galega 2014 108578

- 35243 - 25599 (09/PRE-008555)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 8 máis

Sobre as iniciativas no eido laboral que se están a impulsar desde a

comunidade de traballo Galicia-Norte de Portugal 108584

- 35242 - 25604 (09/PRE-008556)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 8 máis

SUMARIO



Sobre os mecanismos existentes na Xunta de Galicia destinados a

facilitarlles aos cidadáns e ás institucións públicas ou privadas a for-

mulación de suxestións ou queixas sobre o funcionamento dos ser-

vizos prestados polo sector público autonómico 108587

- 35241 - 25607 (09/PRE-008557)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 8 máis

Sobre a posibilidade de acceso á actividade formativa da EGAP dos

colectivos que integran a función pública das diferentes administra-

cións de Galicia e en especial do persoal de administración e servi-

zos (PAS) das universidades galegas 108590

- 35246 - 28283 (09/PRE-008598)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 7 máis

Sobre as medidas en materia de optimización dos recursos previs-

tas no Plan de mellora da contratación pública 2014-2016, os avan-

ces que este vai supoñer na simplificación e modernización dos pro-

cedementos de contratación e o seu impacto no tecido empresarial

galego 108593

- 35247 - 29013 (09/PRE-008619)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 8 máis

Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego co fin de aca-

dar unha maior eficiencia e aforro na contratación pública de servi-

zos, obras e subministracións, así como unha redución dos trámites

para o contratista 108601

- 35272 - 29654 (09/PRE-008660)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as xestións levadas a cabo e previstas pola Xunta de Galicia

diante do Goberno central para evitar as demoras e falta de paga-

mento de salarios ás persoas traballadoras da empresa Cleanet,

adxudicataria do servizo público de limpeza das dependencias do

Arsenal en Ferrol 108605

- 35287 - 30024 (09/PRE-008666)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre as razóns do mantemento, nos orzamentos da Xunta de Gali-

cia para o ano 2015, dos recortes sociais, laborais e salariais para

os empregados públicos 108607

- 35232 - 24885 (09/PRE-008687)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a valoración, o seguimento e as actuacións levadas a cabo

pola Xunta de Galicia en relación cos datos publicados polo Con-

sello Xeral do Poder Xudicial relativos aos lanzamentos practica-

dos nos procesos de desafiuzamento en Galicia no primeiro tri-

mestre de 2014, así como as medidas de urxencia previstas para

evitar que as persoas afectadas queden sen unha vivenda pública

substitutoria 108609

- 35293 - 24915 (09/PRE-008688)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

Sobre a autorización por Augas de Galicia ao Concello de Caldas de

Reis da colocación en terreos anegables de dous módulos prefabri-

cados para o seu uso como vestiarios e almacén, e os riscos que

supón no caso de inundacións 108612

- 35285 - 24788 (09/PRE-008772)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre a obriga de tributación no IRPF, polas persoas despedidas

que perciban indemnizacións superiores aos 2.000 mil euros por

ano traballado, prevista na reforma fiscal anunciada polo Goberno

central, o seu impacto e as intencións do Goberno galego respecto

da demanda da súa retirada 108614

- 35296 - 25998 (09/PRE-008774)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

González Santín, Juan Carlos e 2 máis

Sobre a actuación do Instituto Galego de Consumo ante o abuso

que fan os bancos da “cláusula chan” 108615

- 35228 - 26371 (09/PRE-008775)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luís e 4 máis

Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non garantir a publicación

da relación de beneficiarios das axudas concedidas, o incumpri-

mento da lexislación vixente na materia e as previsións ao respecto

108617

- 35290 - 27220 (09/PRE-008785)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolve-

mento dunha maior progresividade no imposto do patrimonio co fin

de recortar as desigualdades sociais en Galicia 108619

- 35292 - 27303 (09/PRE-008788)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Puy Fraga, Pedro e 6 máis

Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para o

cumprimento do acordo parlamentario referido á tributación dos emi-

grantes retornados 108620

- 35266 - 28689 (09/PRE-008795)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

González Santín, Juan Carlos e 2 máis

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da estratexia econó-

mica de adxudicar instalacións industriais en desuso a empresas

que non teñan definidas as súas fontes de financiamento 108622

- 35289 - 24918 (09/PRE-008811)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e 2 máis

Sobre a avaliación da Xunta de Galicia das axudas concedidas no

ano 2013 aos medios de comunicación para o fomento da lectura da

prensa escrita e das novas tecnoloxías da información e comunica-

ción entre o alumnado de centros docentes públicos non universita-

rios, os criterios e a baremación empregada para a concesión das

convocadas na Resolución do 20 de maio de 2014 e o proceso que

está a seguir para coñecer a súa utilidade efectiva, así como as

razóns da exclusión dos medios escritos en galego 108624

- 35294 - 25391 (09/PRE-008963)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 7 máis

Sobre a realización polo Sergas dalgún estudo de estratificación

poboacional por estados de saúde 108627

- 35261 - 25526 (09/PRE-008969)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre o número de solicitudes recibidas, concedidas e rexeitadas

para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a

contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión

social perceptoras da Risga 108629

- 35291 - 26612 (09/PRE-008991)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Balseiro Orol, José Manuel e 9 máis

Sobre as medidas que está a desenvolver o Goberno galego para o

cumprimento do acordo parlamentario referido á atención dos

pacientes oncolóxicos da Mariña lucense no Hospital da Costa, en

Burela 108631

- 35288 - 30248 (09/PRE-009050)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel, e Solla Fernández, Eva

Sobre o futuro do persoal do servizo de mantemento do Hospital do

Meixoeiro cando entre en funcionamento o novo hospital de Vigo, as

previsións do Goberno galego respecto da modificación das condi-

cións económicas da concesión co fin de manter as condicións labo-

rais e técnicas mínimas necesarias, así como o eventual abandono

da nova empresa concesionaria e a futura estrutura que van ter os

diversos servizos de mantemento dos centros hospitalarios de Vigo

108634

- 35265 - 30310 (09/PRE-009053)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Prado Cores, María Montserrat

Sobre o brote de lexionela detectado na residencia para persoas

maiores das Gándaras, na provincia de Lugo 108637

- 35273 - 31088 (09/PRE-009072)

Grupo Parlamentario Mixto

Martínez García, María Consuelo

Sobre as medidas e actuacións do Goberno galego para garantir a

igualdade salarial e de oportunidades laborais entre mulleres e

homes, así como a función que está a desenvolver ao respecto o

Consello Galego de Relacións Laborais 108639

- 35264 - 24907 (09/PRE-009079)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e 3 máis

Sobre o impacto en Galicia da entrada en vigor da Lei 9/2014, do 9

de maio, xeral de telecomunicacións, os termos do convenio asinado

polo Goberno galego con Telefónica e as previsións da Xunta de

Galicia para garantir un servizo universal e de calidade en todo o

territorio da comunidade autónoma 108641

- 35270 - 26511 (09/PRE-009098)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón

Sobre a valoración do Goberno galego dos datos das vendas e do

emprego do comercio retallista en Galicia referidos ao período com-

prendido entre os meses de xaneiro e xullo de 2014, as medidas
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que vai implementar para reverter a súa tendencia e a posible

influencia nela da situación económica xeral da comunidade autó-

noma 108645

- 35253 - 27081 (09/PRE-009103)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis

Sobre a valoración e as medidas previstas polo Goberno galego

en relación cos datos referidos ao descenso das vendas e á perda

de emprego no comercio retallista en Galicia no mes de xullo de

2014 108647

- 35233 - 27776 (09/PRE-009111)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis

Sobre a información do Goberno galego respecto da proposta do

Goberno central referida á modificación da metodoloxía para o cál-

culo das peaxes eléctricas que afecta sobre todo a industria

pesada, á avaliación do seu impacto no tecido industrial de Galicia,

así como ás previsións de realización dalgunha demanda ao

Goberno central para evitar un sobrecusto para outros consumido-

res enerxéticos 108649

- 35229 - 27977 (09/PRE-009113)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre o posible impacto no sector empresarial galego da redacción

que presenta a proposta de real decreto que regula a produción

eléctrica nos territorios non peninsulares 108651

- 35271 - 29734 (09/PRE-009127)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a

volta do vello estaleiro de Astano á construción naval civil pública ao

remate do veto, a posición que vai defender diante de calquera

actuación tendente á súa privatización e a información  que posúe

en relación co proxecto de alugamento dos terreos que ocupa a

unha empresa, así como as medidas que está a impulsar para aca-

dar nova carga de traballo, achegar novos investimentos e ampliar o

cadro de persoal dos estaleiros da ría de Ferrol 108652

- 35258 - 30528 (09/PRE-009171)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Paz Franco, María Tereixa

Sobre a valoración, as actuacións levadas a cabo e as previstas polo

Goberno galego en relación coa sanción imposta a un gandeiro da

parroquia da Sionlla, en aplicación da ordenanza municipal de con-

vivencia, residuos e limpeza viaria do Concello de Santiago de Com-

postela 108653

- 35259 - 27243 (09/PRE-009245)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre as razóns da TVG para contratar persoal externo para condu-

cir o programa Foro Aberto, e o custo desas contratacións 108655

- 35263 - 27248 (09/PRE-009246)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a porcentaxe de uso da lingua galega nos espazos publicita-

rios emitidos pola radio e a televisión públicas de Galicia no ano

2009 e na actualidade, así como as medidas adoptadas polo direc-

tor xeral da CRTVG desde a súa toma de posesión no ano 2009

para aumentar a súa presenza 108657

- 35267 - 31900 (09/PRE-009265)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a información e as actuacións previstas polo Goberno galego

en relación co proxecto de construción dunha senda peonil na ribeira

do río Mandeo 108659

- 35251 - 32060 (09/PRE-009280)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén, e Prado Cores, María Montserrat

Sobre as actuacións realizadas pola Xunta de Galicia en relación

coa denuncia de destrución dun petróglifo no Parque Arqueolóxico

da Arte Rupestre de Campo Lameiro, en Pontevedra 108661

- 35254 - 32256 (09/PRE-009293)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caamaño Domínguez, Francisco e 3 máis

Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para evitar a dete-

rioración e a perda irreversible do patrimonio rupestre de Galicia; en

particular, o Parque da Arte Rupestre de Campo Lameiro, en Ponte-

vedra 108662

- 35248 - 32586 (09/PRE-009311)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa
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Sobre a valoración e as actuacións previstas polo Goberno galego

en relación coa redacción que presenta o borrador de decreto refe-

rido ao denominado “paquete lácteo” 108663

- 35268 - 32861 (09/PRE-009337)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María Tereixa

Sobre as denuncias referidas ao suposto trato vexatorio padecido

por unhas xogadoras dun club de fútbol sala de Pontevedra e as

medidas previstas pola Xunta de Galicia para evitar este tipo de

situacións 108664

- 35295 - 33618 (09/PRE-009388)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Barreira, María Julia, e Camino Copa, Angel

Sobre a solicitude polo Concello de Monforte de Lemos das axudas

convocadas para os anos 2014 e 2015 na Orde do 28 de xullo de

2014 para actividades, actuacións ou medidas de concellos incluí-

dos na Rede Natura 2000 e cofinanciadas co Fondo Europeo Agrí-

cola de Desenvolvemento Rural, Feader 108665
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1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

Toma de coñecemento das respostas, remisión ás deputadas e

aos deputados e publicación

- 35223 - 24769 (09/PRE-007991)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel e 6 máis
Sobre a actuación prevista pola Xunta de Galicia en relación
coas negociacións que se están a levar a cabo entre os Esta-
dos Unidos de América e a Unión Europea para o asina-
mento do Tratado Transatlántico de Comercio e Investi-
mento ou TTIP

- 35225 - 24867 (09/PRE-007999)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego
para a aplicación nos concellos da Lei 2/2014, do 14 de
abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de les-
bianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia

- 35234 - 24884 (09/PRE-008003)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións de urxencia previstas pola Xunta de
Galicia para evitar que os 663 casos de persoas desafiuzadas
no primeiro trimestre de 2014 queden sen unha vivenda
pública substitutoria

- 35207 - 25148 (09/PRE-008026)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego de apoio ao desen-
volvemento do sector eólico en Galicia

- 35205 - 25318 (09/PRE-008051)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre as actuacións que se están a desenvolver polo Centro
Galego de Artes da Imaxe

- 35269 - 25352 (09/PRE-008056)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis
Sobre o proceso de xubilacións forzosas levadas a cabo polo
Sergas nos últimos anos

- 35215 - 25491 (09/PRE-008075)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre a actuación da Xunta de Galicia no proceso de supe-
ración das dificultades económicas que está a atravesar a
empresa Tafisa

- 35260 - 25525 (09/PRE-008082)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre o número de solicitudes recibidas, concedidas e
rexeitadas para a concesión de subvencións dirixidas a
entidades locais para a contratación temporal de persoas
en situación de risco de exclusión social perceptoras da
Risga

- 35282 - 25786 (09/PRE-008101)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego das 255 medi-
das de redución do gasto público propostas polo Ministerio
de Facenda

- 35212 - 25889 (09/PRE-008113)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre o cumprimento efectivo da Lei 2/2014, do 14 de abril,
pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas,
gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia

- 35208 - 25997 (09/PRE-008130)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
González Santín, Juan Carlos e 2 máis
Sobre a actuación do Instituto Galego de Consumo ante o
abuso que fan os bancos da “cláusula chan”

- 35283 - 26015 (09/PRE-008133)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 6 máis
Sobre a data de finalización da conexión da Plataforma
Loxística de Monforte de Lemos coa Nacional 120 e coa vía
de altas prestacións a Lugo
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- 35284 - 26016 (09/PRE-008134)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 6 máis
Sobre a data prevista para poñer en servizo algún novo
tramo da vía de altas prestacións Monforte de Lemos-Lugo

- 35227 - 26017 (09/PRE-008135)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 6 máis
Sobre os resultados concretos das xestións realizadas pola
Xunta de Galicia para a captación de empresas que se insta-
len na Plataforma Loxística de Monforte de Lemos

- 35217 - 26149 (09/PRE-008156)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da situación que se
está a producir na autoestrada A-8 como consecuencia dos
problemas de seguridade viaria que presentan os tramos
Mondoñedo-Lindín e Lindín-Carreira

- 35280 - 26157 (09/PRE-008157)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a posición do Goberno galego en relación coas restri-
cións establecidas para a administración do fármaco de
última xeración Sofosbuvir aos doentes con hepatite C e con
que non se inclúa no catálogo de medicamentos

- 35281 - 26387 (09/PRE-008178)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luís e 3 máis
Sobre a posición do Goberno galego en relación coas medi-
das de redución do gasto público propostas polo Ministerio
de Facenda ao Consello de Política Fiscal e Financeira o 30
de xullo de 2014

- 35218 - 26797 (09/PRE-008211)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a posición da Xunta de Galicia en relación co canon
da auga introducido na Lei 9/2010, do 4 de novembro, de
augas de Galicia, así como no seu regulamento

- 35206 - 26851 (09/PRE-008216)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sánchez Bugallo, José Antonio e 3 máis
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Economía
e Industria para a posta en marcha da Plataforma Loxística
de Salvaterra de Miño

- 35210 - 27442 (09/PRE-008250)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación
da feira FIMO de Ferrol

- 35231 - 27775 (09/PRE-008299)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da proposta
do Goberno central referida á modificación da metodoloxía
para o cálculo das peaxes eléctricas que afecta sobre todo a
industria pesada

- 35230 - 28113 (09/PRE-008322)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre a información do Goberno galego en relación coa pro-
posta de real decreto que regula a produción eléctrica nos
territorios non peninsulares

- 35213 - 28669 (09/PRE-008359)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa opera-
ción de venda da planta da empresa Pascual, en Outeiro de Rei

- 35226 - 29126 (09/PRE-008389)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María
Tereixa
Sobre a fase de elaboración en que se atopa o segundo Pro-
grama galego de muller e ciencia

- 35279 - 30023 (09/PRE-008445)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as razóns do mantemento, nos orzamentos da Xunta
de Galicia para o ano 2015, dos recortes sociais, laborais e
salariais para os empregados públicos
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- 35224 - 30087 (09/PRE-008446)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre a xestión dos fondos públicos destinados ao proxecto
de Alimentos Lácteos, S.A.

- 35286 - 24796 (09/PRE-008534)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre o impacto na autonomía fiscal e financeira de Galicia
da reforma fiscal anunciada polo Goberno central e as previ-
sións do Goberno galego respecto da demanda da súa retirada

- 35240 - 25588 (09/PRE-008551)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre a dispoñibilidade dun plan de emerxencia exterior e
sistemas de aviso á poboación por parte da empresa Foresa,
en Caldas de Reis

- 35245 - 25589 (09/PRE-008552)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia relacio-
nadas co voluntariado de protección civil

- 35244 - 25597 (09/PRE-008554)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre a execución pola Xunta de Galicia do Plan anual de
cooperación galega 2014

- 35243 - 25599 (09/PRE-008555)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre as iniciativas no eido laboral que se están a impulsar
desde a comunidade de traballo Galicia-Norte de Portugal

- 35242 - 25604 (09/PRE-008556)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre os mecanismos existentes na Xunta de Galicia desti-
nados a facilitarlles aos cidadáns e ás institucións públicas
ou privadas a formulación de suxestións ou queixas sobre o
funcionamento dos servizos prestados polo sector público
autonómico

- 35241 - 25607 (09/PRE-008557)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre a posibilidade de acceso á actividade formativa da
EGAP dos colectivos que integran a función pública das dife-
rentes administracións de Galicia e en especial do persoal de
administración e servizos (PAS) das universidades galegas

- 35246 - 28283 (09/PRE-008598)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre as medidas en materia de optimización dos recursos
previstas no Plan de mellora da contratación pública 2014-
2016, os avances que este vai supoñer na simplificación e
modernización dos procedementos de contratación e o seu
impacto no tecido empresarial galego

- 35247 - 29013 (09/PRE-008619)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 8 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego co fin
de acadar unha maior eficiencia e aforro na contratación
pública de servizos, obras e subministracións, así como unha
redución dos trámites para o contratista

- 35272 - 29654 (09/PRE-008660)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as xestións levadas a cabo e previstas pola Xunta de
Galicia diante do Goberno central para evitar as demoras e
falta de pagamento de salarios ás persoas traballadoras da
empresa Cleanet, adxudicataria do servizo público de lim-
peza das dependencias do Arsenal en Ferrol

- 35287 - 30024 (09/PRE-008666)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as razóns do mantemento, nos orzamentos da Xunta
de Galicia para o ano 2015, dos recortes sociais, laborais e
salariais para os empregados públicos

- 35232 - 24885 (09/PRE-008687)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a valoración, o seguimento e as actuacións levadas a
cabo pola Xunta de Galicia en relación cos datos publicados
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polo Consello Xeral do Poder Xudicial relativos aos lanza-
mentos practicados nos procesos de desafiuzamento en Gali-
cia no primeiro trimestre de 2014, así como as medidas de
urxencia previstas para evitar que as persoas afectadas que-
den sen unha vivenda pública substitutoria

- 35293 - 24915 (09/PRE-008688)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón
Sobre a autorización por Augas de Galicia ao Concello de
Caldas de Reis da colocación en terreos anegables de dous
módulos prefabricados para o seu uso como vestiarios e
almacén, e os riscos que supón no caso de inundacións

- 35285 - 24788 (09/PRE-008772)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre a obriga de tributación no IRPF, polas persoas despe-
didas que perciban indemnizacións superiores aos 2.000 mil
euros por ano traballado, prevista na reforma fiscal anun-
ciada polo Goberno central, o seu impacto e as intencións do
Goberno galego respecto da demanda da súa retirada

- 35296 - 25998 (09/PRE-008774)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
González Santín, Juan Carlos e 2 máis
Sobre a actuación do Instituto Galego de Consumo ante o
abuso que fan os bancos da “cláusula chan”

- 35228 - 26371 (09/PRE-008775)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luís e 4 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non garantir a
publicación da relación de beneficiarios das axudas concedi-
das, o incumprimento da lexislación vixente na materia e as
previsións ao respecto

- 35290 - 27220 (09/PRE-008785)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desen-
volvemento dunha maior progresividade no imposto do
patrimonio co fin de recortar as desigualdades sociais en
Galicia

- 35292 - 27303 (09/PRE-008788)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 6 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego
para o cumprimento do acordo parlamentario referido á tri-
butación dos emigrantes retornados

- 35266 - 28689 (09/PRE-008795)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
González Santín, Juan Carlos e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da estratexia
económica de adxudicar instalacións industriais en desuso a
empresas que non teñan definidas as súas fontes de finan-
ciamento

- 35289 - 24918 (09/PRE-008811)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e 2 máis
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia das axudas concedi-
das no ano 2013 aos medios de comunicación para o
fomento da lectura da prensa escrita e das novas tecnoloxías
da información e comunicación entre o alumnado de centros
docentes públicos non universitarios, os criterios e a bare-
mación empregada para a concesión das convocadas na
Resolución do 20 de maio de 2014 e o proceso que está a
seguir para coñecer a súa utilidade efectiva, así como as
razóns da exclusión dos medios escritos en galego

- 35294 - 25391 (09/PRE-008963)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Santalices Vieira, Miguel Ángel e 7 máis
Sobre a realización polo Sergas dalgún estudo de estratifica-
ción poboacional por estados de saúde

- 35261 - 25526 (09/PRE-008969)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre o número de solicitudes recibidas, concedidas e rexei-
tadas para a concesión de subvencións dirixidas a entidades
locais para a contratación temporal de persoas en situación
de risco de exclusión social perceptoras da Risga

- 35291 - 26612 (09/PRE-008991)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 9 máis
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Sobre as medidas que está a desenvolver o Goberno galego
para o cumprimento do acordo parlamentario referido á
atención dos pacientes oncolóxicos da Mariña lucense no
Hospital da Costa, en Burela

- 35288 - 30248 (09/PRE-009050)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel, e Solla Fernández, Eva
Sobre o futuro do persoal do servizo de mantemento do Hos-
pital do Meixoeiro cando entre en funcionamento o novo
hospital de Vigo, as previsións do Goberno galego respecto
da modificación das condicións económicas da concesión co
fin de manter as condicións laborais e técnicas mínimas
necesarias, así como o eventual abandono da nova empresa
concesionaria e a futura estrutura que van ter os diversos ser-
vizos de mantemento dos centros hospitalarios de Vigo

- 35265 - 30310 (09/PRE-009053)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Prado Cores, María
Montserrat
Sobre o brote de lexionela detectado na residencia para per-
soas maiores das Gándaras, na provincia de Lugo

- 35273 - 31088 (09/PRE-009072)
Grupo Parlamentario Mixto
Martínez García, María Consuelo
Sobre as medidas e actuacións do Goberno galego para
garantir a igualdade salarial e de oportunidades laborais
entre mulleres e homes, así como a función que está a des-
envolver ao respecto o Consello Galego de Relacións Labo-
rais

- 35264 - 24907 (09/PRE-009079)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e 3 máis
Sobre o impacto en Galicia da entrada en vigor da Lei
9/2014, do 9 de maio, xeral de telecomunicacións, os termos
do convenio asinado polo Goberno galego con Telefónica e
as previsións da Xunta de Galicia para garantir un servizo
universal e de calidade en todo o territorio da comunidade
autónoma

- 35270 - 26511 (09/PRE-009098)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sánchez García, Antón

Sobre a valoración do Goberno galego dos datos das vendas
e do emprego do comercio retallista en Galicia referidos ao
período comprendido entre os meses de xaneiro e xullo de
2014, as medidas que vai implementar para reverter a súa
tendencia e a posible influencia nela da situación económica
xeral da comunidade autónoma

- 35253 - 27081 (09/PRE-009103)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis
Sobre a valoración e as medidas previstas polo Goberno
galego en relación cos datos referidos ao descenso das ven-
das e á perda de emprego no comercio retallista en Galicia
no mes de xullo de 2014

- 35233 - 27776 (09/PRE-009111)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a información do Goberno galego respecto da pro-
posta do Goberno central referida á modificación da meto-
doloxía para o cálculo das peaxes eléctricas que afecta sobre
todo a industria pesada, á avaliación do seu impacto no
tecido industrial de Galicia, así como ás previsións de reali-
zación dalgunha demanda ao Goberno central para evitar un
sobrecusto para outros consumidores enerxéticos

- 35229 - 27977 (09/PRE-009113)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre o posible impacto no sector empresarial galego da
redacción que presenta a proposta de real decreto que regula
a produción eléctrica nos territorios non peninsulares

- 35271 - 29734 (09/PRE-009127)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para
garantir a volta do vello estaleiro de Astano á construción
naval civil pública ao remate do veto, a posición que vai
defender diante de calquera actuación tendente á súa priva-
tización e a información  que posúe en relación co proxecto
de alugamento dos terreos que ocupa a unha empresa, así
como as medidas que está a impulsar para acadar nova carga
de traballo, achegar novos investimentos e ampliar o cadro
de persoal dos estaleiros da ría de Ferrol
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- 35258 - 30528 (09/PRE-009171)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Paz Franco, María Tereixa
Sobre a valoración, as actuacións levadas a cabo e as pre-
vistas polo Goberno galego en relación coa sanción imposta
a un gandeiro da parroquia da Sionlla, en aplicación da orde-
nanza municipal de convivencia, residuos e limpeza viaria
do Concello de Santiago de Compostela

- 35259 - 27243 (09/PRE-009245)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as razóns da TVG para contratar persoal externo para
conducir o programa Foro Aberto, e o custo desas contrata-
cións

- 35263 - 27248 (09/PRE-009246)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a porcentaxe de uso da lingua galega nos espazos
publicitarios emitidos pola radio e a televisión públicas de
Galicia no ano 2009 e na actualidade, así como as medidas
adoptadas polo director xeral da CRTVG desde a súa toma
de posesión no ano 2009 para aumentar a súa presenza

- 35267 - 31900 (09/PRE-009265)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a información e as actuacións previstas polo Goberno
galego en relación co proxecto de construción dunha senda
peonil na ribeira do río Mandeo

- 35251 - 32060 (09/PRE-009280)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Prado Cores, María Montse-
rrat
Sobre as actuacións realizadas pola Xunta de Galicia en rela-
ción coa denuncia de destrución dun petróglifo no Parque
Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro, en Pon-
tevedra

- 35254 - 32256 (09/PRE-009293)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caamaño Domínguez, Francisco e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para evitar
a deterioración e a perda irreversible do patrimonio rupestre
de Galicia; en particular, o Parque da Arte Rupestre de
Campo Lameiro, en Pontevedra

- 35248 - 32586 (09/PRE-009311)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre a valoración e as actuacións previstas polo Goberno
galego en relación coa redacción que presenta o borrador de
decreto referido ao denominado “paquete lácteo”

- 35268 - 32861 (09/PRE-009337)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María
Tereixa
Sobre as denuncias referidas ao suposto trato vexatorio
padecido por unhas xogadoras dun club de fútbol sala de
Pontevedra e as medidas previstas pola Xunta de Galicia
para evitar este tipo de situacións

- 35295 - 33618 (09/PRE-009388)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia, e Camino Copa, Angel
Sobre a solicitude polo Concello de Monforte de Lemos das
axudas convocadas para os anos 2014 e 2015 na Orde do 28
de xullo de 2014 para actividades, actuacións ou medidas de
concellos incluídos na Rede Natura 2000 e cofinanciadas co
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, Feader

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2015

Miguel Ángel Santalices Vieira
Vicepresidente 1º
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