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Serafin González Prieto, en nome e representación da SGHN na súa cualidade de Presidente da asociación,

nxpótrl:

Que segundo información publicada en http://revistareyesdebogota.wordpress.com/

2013/

09

/17

/

rogelio-fernandez -diaz-xunta-de- galicia/ : "Don Rogelio Eemández Díaz, "Subdirector Xeral fu Espazos Naturais
e Biodiaersidade" , de la " Conselleia de Medio Ambiente, Teritoio e lnfiae;truturas" de la Xunta de Galicin ha oisitado
el Centro Cultural y Educatiao Español Reyes Católicos, de la Embajada dt España en Colombia... acompañado por
representantes ilelaempresaespañolaEOSA,...impartiendo el Conoersatorio

"

EspaciosNaturales Protegidos de España" ,

al que asistió todo el alumnado de Bachillerato. En la mesa el ponente... realizó un recorrido por las diferentes figuras de
protección en España, cmtrándose en Red Naturu 2000, Parques nacionales y Parques naturales."

Que, tendo en conta o tempo necesario para a viaxe ata Bogotá, o Sr. Rogelio Fernández Dlaz tivo que
ausentarse do seu posto ao frente daSubdirección Xeral de Espazos Naturais e Biodiversidade durante a grave
vaga de lumes que asolaba Galicia nesas datas, mesmo cando o maior incendio do ano aínda queimaba, ou
cando menos fumegaba, no Monte Pindo.
Que, tendo en conta a coincidencia no tempo co permiso por maternidade da acfual Directora Xeral de
Conservación da Nafureza, a ausencia do Subdirector Xeral de Espazos Naturais e Biodiversidade pola viaxe
a Bogotá deixou aos espazos naturais galegos

"orfos" dos seus máximos responsables durante a grave vaga

de lumes que os asolaban.

Polo tanto, ao abeiro da lexislación europea (Directiva 2003/4/CE), española (Lei 38/7995 eLei27/2006) e
galega (Lei7/7995) que regulan o dereito de acceso á información sobre o medio ambiente,

SOLICITA

1. Que vostede informe

a SGHN sobre se a viaxe a Bogotá (Colombia) do Subdirector Xeral de Espazos

Naturais e Biodiversidade
informe sobre:

se

corresponde cun acto oficial da Consellería que vostede preside

e, nese caso,

a. Cal foi o importe dos gastos abonados (dietas e desprazamento) e a que partida orzamentaria da
Consellerla se imputaron.

Entidade Cienüfic¡ sen ánimo de lucro fundada en 1973. Inscrila no Rex¡stro NacioDal de Asociacións co n' 584.9 I 8. Rexistmda no folio I I das Asociacións Protectoms
N' AO/C-000/382 do Rexistro de Asociacións Culturais Galegas. Membro do Consello Galego de Medio Ambi€nte.

do Medio Ambiente (Xunt¡ de Galicia).
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b.

Cales son os moüvos que xustificaron o lugar e o momento elexido para dita viaxe.

c.

Cantos actos semellantes organizou durante o último ano a Consellería que vostede preside en cenkos

educativos galegos para explicarlle aos estudantes galegos a rede de espacios naturais protexidos, asf
como en cantos deses actos participou o Subdirector Xeral de Espazos Naturais.
2.

Que se a devandita viaxe non era un acto oficial nin organizado pola Consellería que vostede preside
informe a SGHN sobre:

a. Cales son os moüvos para astorizar unha viaxe non oficial mentres sobranceiros espazos nafurais
galegos eran pasto do lume.

b. Os contratos coa empresa EOSA asinados pola Consellerla de Medio Ambiente, Territorio

e

Infraestrufuras dende que vostede a preside.

En Santiago de Compostela a1.4

outubro de 2013

Serafín González Prieto
Presidente SGHN

Entidade Cienlfica sen ánimo de lucro fundada en I 973. Inscrit¡ no Rexistro Nacional de Asociac¡óns co n' 584.91 8. Rex¡strada no folio I I das Asociacións Protectoras
AO/C-000/382 do Rexistro de Asociacións Culturais Calegas. Membro do Consello Galego d€ Medio Ambientedo Medio Ambiente (Xunta de Galicia).
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