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I .  TEXTOS EN TRAMITACIÓN

B. PROPOSICIÓNS DE LEI

-Do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, a ini-
ciativa de Dna. M.ª Pilar García Negro, sobre a
equiparación salarial do profesorado galego
(n. º  5.017). 4.238
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F. INTERPELACIÓNS E MOClÓNS SUBSEGUINTES

1. INTERPELACIÓNS

-De D. Manuel Ceferino  Díaz e Díaz, do G.P.
dos Socialistas de Galicia, sobre as previsións do
Goberno galego  respecto do mantemento e a me-
llora do sector de xéneros de punto e confección
(n.º 5.032).

-De D. José Carlos Baños Márquez e D. Anto-
nio Gato Soengas, do G.P. dos Socialistas de Ga-
licia, sobre a licitación e contratación de obras,
anunciada pola  Consellería de Ordenación do Te-
rritorio e Obras Públicas, para o acondicionamento
de camiños municipais na provincia de Lugo (n.º
5.036).

-De D. Ramón Félix Blanco Gómez, do G.P. dos
Socialistas de Galicia, sobre a detección de irre-
gularidades en zonas de concentración parcelaria
actualmente en fase de realización ( n . º  5.066).

4.254

4.255

4.256

-De D. Miguel Martínez Losada, do G.P. dos
Socialistas de Galicia, sobre as declaracións do pre-
sidente da Confederación de Empresarios de Ga-
licia e a actitude  do Excmo. Sr. presidente da
Xunta ante a situación xerada ( n . º  5.067).

-De D. Antolín Sánchez Presedo e dous deputa-
dos máis, do G.P. dos Socialistas de Galicia, so-
bre a política de proxección  exterior de Galicia,
obxectivos, prioridades, relacións, resultados e rea-
lización das viaxes, concretamente da viaxe do Exc-
mo. Sr. presidente da Xunta a Cuba (n . º  5.090).

G. PREGUNTAS

1. CON RESPOSTA ORAL EN PLENO

-De D. Ramón Félix Blanco Gómez, do G.P. dos
Socialistas de Galicia, sobre as causas da paraliza-
ción pola  Consellería de Agricultura, Gandería e
Montes da concentración parcelaria en dez pobos
do concello  de Trasmiras (Ourense) (n . º  5.041).

-De D. Camilo Nogueira Román, do G.P. Mix-
to, sobre as previsións de endebedamento do Go-
berno galego  no presuposto de 1992, despois das
noticias sobre a posibilidade de recorrer ó máxi-
mo permitido pola lei (n.º 5.044).

-De D. Camilo Nogueira Román, do G.P. Mix-
to, sobre a posición do Goberno galego  na cues-
tión do cumprimento do servicio militar na Policía
Autonómica, ante o debate no Congreso estatal da
Lei do servicio militar (n . º  5.045).

-De D. Camilo Nogueira Román, do G.P. Mix-
to, sobre a presencia da empresa normanda ULN
no sector lácteo galego,  despois da súa participa-
ción en LARSA e, agora, en COMPLESA, a tra-
vés da compra da empresa pública «Lactaria
Española» (LESA) ( n . º  5.046).

4.258

4.259

4.260

4.260
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-De D. Camilo Nogueira Román, do G.P. Mix-
to, sobre as repercusións en Galicia dos recortes
presupostarios anunciados polo Goberno central
que ascenderon  a 341.000 millóns  de pesetas
( n . º  5.047). 4.261

-De D. Segundo Manuel Duran Casais, do G.P.
Popular de Galicia, sobre o cumprimento da pro-
posición non de lei aprobada pola Comisión 2.ª,
referente á urxente reconstrucción da ponte de
Brandomil (concello de Zas) e previsións ó res-
pecto ( n . º  5.084). 4.262

-De D. Segundo Manuel Duran Casais, do G.P.
Popular de Galicia, sobre o cumprimento da pro-
posición non de lei aprobada polo Pleno o 14 de
novembro de 1990, refrente  á atención e ó fomento
das praias (n . º  5.085). 4.262

-De D. Segundo Manuel Durán Casais, do G.P.
Popular de Galicia, sobre os problemas xurdidos
en relación coa estrada Rianxo-Boiro, que consti-
túe a vía rápida do Barbanza (n . º  5.086). 4.263
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infraestructuras no primeiro trimestre de 1991 só o 
2,9% lle corresponde a Galicia, mentres que para Ma
drid supoñen o 21,9%; ou se ternos en conta noutro 
aspecto un período máis dilatado, como o que corres
ponde ós anos 1987-1991, Galicia aparece relegada no 
investimento público estatal, que favorece a Andalu
cía e Madrid. 

Nada axuda a pensar que no momento en que o Go
berno central procede a unha drástica reducción pre
supostaria para 1991 de 341.000 millóns de pesetas, 
ó mesmo tempo que anuncia unha política restrictiva 
para os próximos anos, se vai modifica-la negativa po
lítica investidora referente a Galicia, precisamente can
do a nosa nación máis necesita de grandes investimentos 
en infraestructuras. 

Ante esta situación, convén que o Excmo. Sr. pre
sidente da Xunta expoña ante o Parlamento a súa pos
tura, para o cal se lle presenta a seguinte pregunta: 

¿Que repercusións terá en Galicia o cambio na polí
tica presupostaria estatal, precisamente cando Galicia 
necesita e reclama investimentos en grandes infraes
tructuras para recupera-la marxinación dos últimos 
anos? 

Santiago, 1 de agosto de 1991. 

Asdo.: Camilo Nogueira Román 
Deputado do PSG-EG 

PRESIDENCIA 

Por acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, adop
tado en sesión celebrada o día 3 de setembro de 1991, 
admítese a trámite o escrito formulado por D. Segun
do Manuel Durán Casais, do G.P. Popular de Gali
cia, sobre o cumprimento da proposición non de lei 
aprobada pota Comisión 2. ª, referente á urxente re
construcción da ponte de Brandomil (concello de Zas) 
e previsións ó respecto (n. 0 5.084). 

Cualifícase como pregunta con resposta oral en 
Pleno. 

En cumprimento do disposto nos artigos 65 e con
cordantes do Regulamento do Parlamento de Galicia, 
do 14 de xullo de 1983 (BOPG n. 0 150), ordénase a 
súa publicación no Boletín Oficial da Cámara. 

O que se publica para xeral coñecemento. 

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 1991. 

O VICEPRESIDENTE 1. 0 

José María García Leira 

Á Mesa do Parlamento 

Segundo Manuel Durán Casais, deputado do Grupo 
Popular de Galicia, ó abeiro do artigo 152 do Regula
mento da Cámara, formúlalle a seguinte pregunta oral 
en Pleno ó Sr. conselleiro da COTOP. 

Na Comisión 2. ª, Ordenación Territorial, Obras Pú
blicas, Medio Ambiente e Servicios, debateuse unha 
proposición non de lei, presentada polo deputado que 
subscribe e polo daquela deputado Sr. Varela Rey, pe
dindo a urxente reconstrucción da ponte de Brando
mil, situada no concello de Zas, que foi parcialmente 
destruída polos temporais do mes de decembro de 1989. 

A devandita proposición non de lei foi aprobada e 
así figura no BOPG n. 0 129 do presente ano. 

As ruínas da ponte seguen a estar no mesmo estado 
e as partes que quedan da mesma corren o risco inmi
nente de que, coas choivas ou calquera temporal que 
en época de inverno poida aparecer, lles suceda o mes
mo que coas xa caídas, e no caso de ocorrer non sería 
factible xa a restauración que vimos urxindo. 

Polos motivos expostos formulo a seguinte pregunta: 

¿En que situación se atopa o acordo adoptado de 
aprobación da restuaración?, ¿pensa proceder á res
tauración desta importante e histórica obra?, ¿en que 
situación se atopa o proxecto? 

Compostela, 12 de agosto de 1991. 

Asdo.: Segundo M. Durán Casa is 
Deputado 

PRESIDENCIA 

Por acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, adop
tado en sesión celebrada o día 3 de setembro de 1991, 
admítese a trámite o escrito formulado por D. Segun
do Manuel Durán Casais, do G.P. Popular de Gali
cia, sobre o cumprimento da proposición non de lei 
aprobada polo Pleno o 14 de novembro de 1990, refe
rente á atención e 6 fomento das praias (n. º 5.085). 
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