REUNIÓN DA COMISIÓN 5.ª, SANIDADE,
POLÍTICA SOCIAL E EMPREGO
Día: 31.01.2018

Hora: 10:30

A Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego, da que vostede forma parte,
reunirase o próximo día 31 de xaneiro de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte :
Punto 1.

Preguntas

1.1

22072 (10/POC-003597)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a problemática do Punto de Encontro Familiar de Pontevedra e a
oportunidade de situalo no edificio en rehabilitación propiedade da Xunta
de Galicia sito na rúa Benito Corbal
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 237, do 11.01.2018

1.2

22195 (10/POC-003613)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para
impulsar a obra de ampliación e mellora do Centro de Saúde da Illa e
garantir a cobertura axeitada dos servizos sanitarios
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 237, do 11.01.2018

1.3

22256 (10/POC-003629)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre a actual regulamentación das "casas niño" e a posibilidade de
modificar as condicións de cancelación do servizo
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 242, do 18.01.2018

1.4

22493 (10/POC-003673)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a cobertura das ausencias do persoal sanitario no Centro de Saúde de
Cuntis e a asunción do mantemento dese centro polo Sergas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 242, do 18.01.2018

1.5

22614 (10/POC-003716)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información do Goberno galego respecto das denuncias
presentadas en Galicia en relación coas secuelas da cirurxía refractiva e a
publicidade enganosa referida a esta, o número de intervencións que se
levan a cabo e as follas de información que se entregan aos pacientes

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 242, do 18.01.2018
1.6

22674 (10/POC-003734)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa situación das
pensións en Galicia, as actuacións postas en marcha e as previstas para
reverter o nivel que presentan en relación co resto do Estado, así como as
levadas a cabo para atender as necesidades das mulleres maiores de 65
anos que se atopan baixo o limiar da pobreza na comunidade autónoma
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 242, do 18.01.2018

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2018

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez
Presidenta da Comisión
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1.

Preguntas

Reunión da Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
Día: 31.01.2018
Hora: 10:30
Orde do día

1.1

22072(10/POC-003597)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a problemática do Punto de Encontro Familiar de
Pontevedra e a oportunidade de situalo no edificio en
rehabilitación propiedade da Xunta de Galicia sito na rúa
Benito Corbal
Publicación da iniciativa, 237, 11.01.2018

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Noela Blanco
Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Dende o ano 2001 hai nas 7 grandes cidades de Galicia unha Rede de
Puntos de Encontro Familiares dependentes da Xunta de Galicia, co fin
de garantir un lugar axeitado para as relacións materno/paterno-filial e
asegurar o benestar e a seguridade dos e das menores de familias en
situacións de conflito, cando nunha situación de interrupción da
convivencia familiar o exercicio do dereito de visitas resulta difícil ou
conflitivo.
En Pontevedra, o punto de encontro atópase na actualidade no edificio
da Delegación Provincial de Sanidade e serve para dar asistencia a
todos aqueles supostos que se establecen polos xulgados do partido
xudicial de Pontevedra ou pola Xefatura Territorial da Consellería de
Política Social, sempre que sexa o punto máis próximo ao domicilio do
ou da menor. A escasa superficie deste local impide que estean máis de
dúas ou tres familias á vez. Neste momento existe unha lista de espera
de máis de vinte familias. O cadro de persoal é moi reducido. E, sobre
todo, a localización do punto de encontro non é a máis axeitada, pois
implica posibles riscos ao acceder a el por un camiño non iluminado e
que ten detrás un xardín sen saída e as fins de semana ten a saída de
emerxencia inutilizada, xa que dá ao edificio de Sanidade, pechado
sábados e domingos.
No mes de novembro do pasado ano, o vicepresidente e o conselleiro de
Facenda presentaban en Pontevedra o proxecto de rehabilitación do
edificio que é propiedade da Xunta de Galicia na rúa Benito Corbal e
anunciaban a finalización da obra en marzo de 2019. Son case 1200
metros cadrados e o Goberno galego ten previsto que as súas obras
rematen en marzo de 2019, coa idea de que diferentes colectivos
ocupen os espazos, que terán entradas independentes. Este grupo
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Grupo Parlamentario

parlamentario entende que o Punto de Encontro de Pontevedra podería
ter o seu sitio no novo edificio, por ser máis idóneo para a actividade
que desenvolve e garantir os dereitos dos usuarios e usuarias.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten coñecemento o Goberno galego dos problemas derivados da
situación do Punto de Encontro Familiar de Pontevedra?
2. Concorda o Goberno galego con que o Punto de Encontro
Familiar de Pontevedra sexa trasladado ao novo edificio que vai
ser rehabilitado na rúa Benito Corbal?

Pazo do Parlamento, 3 de xaneiro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Luisa Pierres López
Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 03/01/2018 12:46:22
María Luisa Pierres López na data 03/01/2018 12:46:29
Noela Blanco Rodríguez na data 03/01/2018 12:46:34
Julio Torrado Quintela na data 03/01/2018 12:46:39

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es

Reunión da Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
Día: 31.01.2018
Hora: 10:30
Orde do día

1.2

22195(10/POC-003613)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia
para impulsar a obra de ampliación e mellora do Centro de
Saúde da Illa e garantir a cobertura axeitada dos servizos
sanitarios
Publicación da iniciativa, 237, 11.01.2018

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

A asistencia sanitaria de A Illa de Arousa ofrécese a través do centro de
saúde da localidade, que dispón de tres consultas de facultativos, dúas
de enfermería e un pediatra a tempo parcial (compartido co municipio
de Ribadumia). O centro de saúde, como infraestrutura, atópase con
numerosos déficits de espazo e mantemento, polo que durante moito
tempo se reclamou dende o municipio a construción dun centro de
saúde novo que dera atención e servizo coa maior calidade posible aos
veciños e veciñas de A Illa. A Consellería de Sanidade negou a
posibilidade de construción dun novo centro, e limitouse a
comprometer unha ampliación e mellora do existente. Non entanto, non
se mellorará un aspecto relevante que é a súa situación, compartindo
espazo co Instituto Social de la Marina, o que supón algún incordio de
organización e funcionamento por ser entidades distintas e
administración responsables diferentes. Esta mellora e ampliación aínda
non está sendo realizada, a pesares de vir sendo prometida nos últimos
tres orzamentos autonómicos.
Durante este proceso, e debido ao interese dos veciños e veciñas,
liderado polo Concello de A Illa, púxose a disposición da consellería un
terreo dispoñible e libre de cargas para a situación do novo centro de
saúde que finalmente a consellería desbotou. O Concello, ao non ser
utilizados, pediu a reversión dos terreos mais aínda non recibiu
ningunha noticia ao respecto.
Mentres a situación da infraestrutura mellora, continúan os problemas
de persoal no centro. Este verán o centro xa permaneceu durante un
mes con un facultativo menos, xa que a Consellería de Sanidade deixou
sen cubrir unhas vacacións. Na época estival A Illa convértese nun polo
referente de atracción de visitantes, o que aumenta a problemática
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

xurdida pola non cobertura das ausencias de facultativos como se puido
ver neste pasado verán coa saturación do centro e as demoras nas citas.
O problema, lonxe de resolverse, continúa pois non existen garantías de
cobertura dos profesionais por vacacións ou baixas, o que merma
claramente a calidade da asistencia sanitaria dos veciños e veciñas que,
ante as dificultades, teñen que optar ás veces por acudir ao PAC de
Cambados ou ao Servizo de Urxencias do Hospital do Salnés, o que
complica o normal funcionamento destes servizos.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Como valora a Consellería de Sanidade os problemas habituais no
Centro de Saúde de A Illa respecto da instalación e do persoal?
2. Cal é o calendario de prazos que ten estimada a Consellería de
Sanidade de obras e posta en funcionamento da ampliación e
mellora do Centro de Saúde de A Illa?
3. Por que non se respondeu á solicitude do Concello de A Illa de
reversión dos terreos que estiveron a disposición para a situación
dun novo centro de saúde?
4. Pode garantir a Consellería de Sanidade a cobertura axeitada dos
servizos sanitarios para A Illa de Arousa coa substitución dos
profesionais necesarios en caso de ausencia dos titulares?
5. Ten previsto a Consellería de Sanidade o reforzo do servizo en
época de verán debido ao aumento poboacional en A Illa de
Arousa froito do turismo?
Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Grupo Parlamentario
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 04/01/2018 11:00:54
Noela Blanco Rodríguez na data 04/01/2018 11:01:00
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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22256(10/POC-003629)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre a actual regulamentación das "casas niño" e a
posibilidade de modificar as condicións de cancelación do
servizo
Publicación da iniciativa, 242, 18.01.2018

Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao e David Rodríguez Estévez, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión
5ª.
As “casas niño” son un recurso de ensino infantil e conciliación, consistente na
atención a grupos reducidos de crianzas nun fogar ou local habilitado, destinado
a favorecer a existencia deste tipo de recursos en zonas rurais sen recursos de
atención á infancia de 0 a 3 anos.

As axudas para a apertura de Casas Niño foron reguladas no ano 2016 pola Orde
de 6 de maio de 2016, "pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento
de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente
cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en
réxime de concorrencia competitiva para os anos 2016, 2017, 2018 e 2019.”

A Casa Niño terá carácter gratuíto para as familias, con atención diúrna de luns a
venres, salvo festivos, e cun mes ao ano de vacacións. Salvo estas excepcións, o
proxecto debe manterse en funcionamento ininterrompidamente durante o ano,
polo que se debe contar cunha persoa substituta para a persoa titular no caso de
enfermidade ou situación de emerxencia (artigo 2.3 da Orde).
Na Orde que regula as “casas niño” estabelécese que "o período mínimo de
permanencia da actividade empresarial subvencionada será desde a data de posta
en marcha do proxecto piloto ata o 31 de decembro de 2019. Exceptúanse deste
requisito aqueles supostos en que causas de forza maior allea á vontade da/o

profesional ou cooperativa que o desenvolve ou a falta de demanda impidan o
desenvolvemento da actividade nas condicións establecidas”.

Segundo a Orde, considérase subvencionable tanto as axudas para gastos de
investimento como a “axuda polo desenvolvemento do proxecto piloto”, unha
“achega económica de 19.600 €/ano en forma de prima destinada a apoiar esta
iniciativa emprendedora no inicio da súa andaina”, que vén a ser o salario da
persoa que se ocupa de manter aberta a casa niño e de ofrecer os servizos de
educación e atención á infancia usuaria.
Entre as obrigas das persoas titulares das casas niño está (artigo 19. c: “Ter unha
permanencia mínima ininterrompida na actividade e manter as infraestruturas e
equipamentos subvencionados destinadas ao fin concreto para o cal se concedeu
a subvención por un período non inferior ao establecido no artigo 5 desta orde 31 de decembro de 2019 -”. “O incumprimento deste requisito dará lugar á
revogación da subvención, co reintegro das cantidades percibidas e a exixencia
dos xuros de demora legalmente establecidos desde o momento do pagamento da
subvención”.
Ademais, “o incumprimento das obrigas establecidas nas letras b) e d) do artigo
19 desta orde dará lugar á perda do dereito ao cobramento ou, de ser o caso, ao
reintegro na porcentaxe do 2 % da totalidade da axuda percibida.

Unha persoa que en 2016 lle foi concedida axuda para abrir unha Casa Niño,
conforme á Orde sinalada, e que efectivamente comezou a prestar o servizo en
2017, remitiu queixa á Valedora do Pobo porque, logo dun accidente ocorrido a
un neno na casa niño durante a xornada laboral, comunica á Xunta que non pode
seguir prestando o servizo. A Xunta non considera que a súa situación entre
dentro dos supostos de “causas de forza maior allea á vontade da/o profesional ou

cooperativa que o desenvolve ou a falta de demanda impidan o desenvolvemento
da actividade nas condicións establecidas”, co cal lle esixe a devolución de todos
os gastos considerados subvencionables que, segundo a Orde, son tamén as
primas de apoio á iniciativa, que cubre o salario da profesional (autónoma) que
atende a casa niño.

Isto supón que a persoa debe devolver todos os gastos dos meses nos que estivo
aberta a casa niño, prestando un servizo efectivo, o que lle supón 1.633 € ao mes
máis intereses. Así, como os gastos que ocasiona ter aberta unha casa niño deixa
menos de 1000 € limpos ao mes como salario, o efecto é que, na práctica, unha
persoa que mantivo un servizo aberto uns meses, debe devolver máis do que
gañou como salario por ter desempregado unha actividade. Esta persoa, ademais,
non tivo subvención para reforma e adaptación da vivenda, nin para equipamento
e dotación material, que correu integramente a cargo da particular.

Ademais, a persoa afectada solicitou resposta da Xunta de Galiza á súa queixa
pero, a día 3 de decembro de 2018, non recibiu resposta da Administración.

Polo exposto, a deputada e deputado que subscriben, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión:

1 - Non considera a Xunta abusivas as condicións de cancelación do servizo das
Casas Niño?

2 - Non cre a Xunta que debería modificarse a Orde de axudas prevendo a
posibilidade de cancelación do servizo sen que supoña a devolución íntegra da
prima de apoio xa que, na práctica, é un salario?

3 - Non considera a Xunta que, cando se cancela un servizo de Casa Niño, por
parte da persoa promotora, reclamar as primas mensuais recibidas mentres estivo
aberto o servizo é similar a reclamar a devolución dun salario xustamente
gañado?

4 - Cando unha empresa cun contrato coa Xunta incumpre condicións pactadas,
esíxelle a Xunta o mesmo trato que ás persoas titulares de Casas Niño?

5 - Non cre a Xunta que, de facto, está traballando nas casas niño coa figura do
“falsa/o autónoma/o”, xa que a pesar de ser contratada a persoa como autónoma
mediante contrato mercantil, está supeditada á ordes da Xunta en relación ao
horario, tarefas, etc., pero sen a protección dos dereitos laborais, asumindo varios
custes como a cota de autónomo e sen a independencia que caracteriza a unha
persoa autónoma?

7 - Non valora a Xunta outro tipo de relación laboral coas persoas titulares de
Casas Niño, dado que, na práctica, asumen o mantemento de servizos de atención
a crianzas de 0 a 3 anos que son competencia da Xunta de Galiza?

8 - Non considera a Xunta compatible a filosofía das casas niño cunha
modalidade que protexa o emprego das persoas titulares?

9 - Considera a Xunta viable no tempo o actual sistema das Casas Niño?

10 - Por que non responde a Xunta por escrito ás solicitudes que lle realiza unha
persoa titular dunha Casa Niño, que se viu obrigada a recorrer á Valedora do
Pobo?

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2018.
Asdo.: Paula Vázquez Verao
Davide Rodríguez Estévez,
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 05/01/2018 12:23:55

David Rodríguez Estévez na data 05/01/2018 12:24:03
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22493(10/POC-003673)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a cobertura das ausencias do persoal sanitario no
Centro de Saúde de Cuntis e a asunción do mantemento dese
centro polo Sergas
Publicación da iniciativa, 242, 18.01.2018

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana
Belén Pontón Mondelo, Noa Presas Bergantiños e Xosé Luis Rivas Cruz, deputadas
e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en comisión, relativa a solucionar os problemas existentes no centro de
saúde de Cuntis.

Os recortes que o Goberno galego está aplicando en materia de sanidade están
provocando un deterioro continuado do sistema sanitario público, recortes que se están
aplicando dun xeito xeneralizado, tanto na atención hospitalaria como en atención
primaria, e en todo o territorio galego.
Dentro dos recortes, o persoal é dos principais afectados, sendo sistemática a
redución de profesionais, o que significa maior carga de traballo e que a calidade
asistencial tamén se vexa afectada.
Un exemplo desta situación concrétase no centro de saúde de Cuntis, un
concello que conta con arredor de 4.800 habitantes, dos cales 1.500 d@s veciñ@s teñen
máis de 65 anos, polo tanto un volume importante de poboación envellecida necesitada
de maior asistencia sanitaria.
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A situación do centro de saúde leva causando malestar e problemas á poboación
desde hai tempo, tanto pola situación do edificio, pendente de que o Sergas se faga
cargo do seu mantemento, como polo insuficiente persoal sanitario para prestar a
atención sanitaria.
Esta situación fai que teñan saltado as alarmas entre @s veciñ@s de Cuntis, xa
que o Sergas sigue coa súa política de non substituír as ausencias do persoal. Nos
últimos días a situación xa chegou ao extremo de que nas primeiras horas da mañá non
había no centro ningún persoal facultativo para atender á poboación.
Todo isto supón un grande prexuízo para a poboación do concello, xa que a non
cobertura do persoal e a sobrecarga de traballo fai imposíbel unha prestación sanitaria
con un mínimo de garantías.
A saúde é un dereito fundamental, e para que a atención sanitaria que se preste
sexa de calidade, é preciso contar co persoal necesario. No convencemento de que non
hai asistencia sanitaria sen profesionais suficientes que a presten, o Grupo Parlamentar
do Bloque Nacionalista Galego, presenta as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:

Vai a Xunta proceder a cubrir as ausencias do persoal no Centro de Saúde de
Cuntis?
Considera que @s veciñ@s de Cuntis teñen unha axeitada atención sanitaria coa
política de non substituír as ausencias do persoal sempre que se produzan?
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Cal é a razón de a Xunta non proceda á asunción do mantemento do centro de
saúde de Cuntis por parte do Sergas?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2018

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Luis Bará Torres
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Belén Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2018 11:03:17

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2018 11:03:22

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2018 11:03:24

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2018 11:03:25
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Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2018 11:03:27

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2018 11:03:30
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22614(10/POC-003716)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información do Goberno galego respecto das denuncias
presentadas en Galicia en relación coas secuelas da cirurxía
refractiva e a publicidade enganosa referida a esta, o número
de intervencións que se levan a cabo e as follas de
información que se entregan aos pacientes
Publicación da iniciativa, 242, 18.01.2018

Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Comisión.

A Asociación de afectados por intervencións de cirurxía refractiva(ASACIR), fai
tempo que vén denunciando as secuelas de ditas operación xunto coa publicidade
enganosa que se fai da mesma, ofrecendo obxectivos que non se poden garantizar
e trivializando con este tipo de operacións, sen informar claramente dos riscos
más habituais.
A necesidade dunha publicidade clara xunto cunha información adecuada é algo
esencial que vai más alá do cumprimento da lexislación vixente, xa que moitos
dos riscos que teñen lugar despois da operación, en algúns casos, supoñen para os
doentes un empeoramento moi agudo nas súas condicións de vida.
Dentro deses riscos atopamos algúns como: o síndrome do ollo seco, síntomas
visuais como halos, reflexos, visión dobre ou perda de visión así como a
necesidade de seguir utilizando lentes pese ao que se anuncia.
En relación á publicidade que as clínicas ofrecen para as operacións de cirurxía
refractiva, dende ASACIR foron presentadas reclamacións no Instituto Galego
de Consumo, na Agencia Catalana de Consum e na Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, tanto de xeito individualizado por
membros da asociación como pola asociación como persona xurídica, contra 27
clínicas por vulneración da normativa estatal e autonómica sobre publicidade
sanitaria.

Todas as denuncias acompañadas de documentación tanto en soporte escrito
como audiovisual sobre a publicidade denunciada. Pero con todo, o único
organismo de consumo que levou a cabo sancións foi a Agencia Catalana de
Cosum.
Actualmente, moitas das persoas afectadas por estas prácticas están a espera de
resposta de organismos como o Instituto Galego de Consumo.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes
preguntas para a súa resposta oral en Comisión:
1.ª) Que información ten a Xunta de Galicia sobre as denuncias presentadas na
Comunidade Autónoma en relación ás secuelas da cirurxía refractiva?
2.ª) E en relación á publicidade enganosa da mesma?
3.ª) Ten coñecemento a Xunta de Galicia do número de intervencións que se
levan a cabo?
4.ª) Sabe a Xunta de Galicia cales son as follas de información que se lle da aos
pacientes?
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 10/01/2018 11:21:24
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22674(10/POC-003734)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa
situación das pensións en Galicia, as actuacións postas en
marcha e as previstas para reverter o nivel que presentan en
relación co resto do Estado, así como as levadas a cabo para
atender as necesidades das mulleres maiores de 65 anos que se
atopan baixo o limiar da pobreza na comunidade autónoma
Publicación da iniciativa, 242, 18.01.2018
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral na Comisión 5ª, relativa ás medidas a adoptar para mellorar o sistema
público de pensións.

O debate sobre a sostibilidade do sistema de pensións públicas ven de
lonxe.Desde hai anos veñen prognosticando a súa creba e promovendo os sistemas
privados xestionados polos bancos. A razón é moi sinxela, por un lado o interese de
recortar a administración pública, por outro a de transferir ao sistema privado a xestión
dun volume de capital formidábel derivado dos fondos de pensións públicos.
Desde o comezo da década dos 90, o debate internacional sobre a reforma dos
sistemas de pensións estivo dominado polas teorías xurdidas na contorna do Banco
Mundial, o Fondo Monetario Internacional e a OCDE, que defenden fortes recortes nos
sistemas públicos de pensións, acompañados da capitalización individual a través do
sector privado.
O argumento central que utilizan os "comités de sabios", sempre formados por
representantes da banca e as aseguradoras, é que o sistema de pensións é insostíbel.As
razóns que presentan son que a esperanza de vida aumenta progresivamente ao mesmo
tempo que hai menos cotizantes por causa da caída da poboación activa. A partir desta
idea estenden a alarma social pregoando que a longo prazo non haberá diñeiro para pagar
as pensións públicas.
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O obxectivo é favorecer a privatización das pensións e permitir ao capital
financeiro xestionar inxentes aforros a través dos fondos de pensións privados con
destino aos mercados financeiros globais.
Estas medidas son especialmente mesquiñas en Galiza. Primeiro porque temos as
pensións máis baixas do Estado español, e unha maior porcentaxe de pensionistas en
relación á súa poboación, as pensións son o único ingreso que entra en moitos fogares,
son miles os que só teñen ingresos procedentes de prestacións das que as pensións son
unha parte fundamental, e segundo porque se suma a outras medidas tamén
tremendamente inxustas , como son o copago polos medicamentos, polas residencias, a
suba do ive, da auga, da luz, dos carburantes…
Hoxe temos un empobrecemento maior d@s pensionistas, case o 60% das
pensións galegas están por baixo do salario mínimo, a media está máis de 15 puntos por
baixo da do Estado, sendo especialmente preocupante a situación das mulleres xa que 1
de cada 4 mulleres maiores de 65 anos está por baixo do limiar da pobreza.
Mentres lle teñen metido aos bancos miles de millóns de euros e teñen declarado
amnistías fiscais para @s defraudador@s, actúan coa maior das durezas, das crueldades
contra @s que cometeron o único delito de traballar duramente toda unha vida.
Estamos diante dunha decisión ideolóxica onde o poder toma a decisión de atacar
os dereitos dos sectores máis desfavorecidos, os que están a padecer con máis dureza a
crise para potenciar os plans de pensións privados e drenar aínda máis cartos dos
impostos de tod@s para os bancos.
O sistema de pensións público é un dos obxectivos a derrocar da axenda
neoliberal desde hai décadas.Estamos a falar dun calculado e continuado proceso de
desmantelamento do dereito do traballo a prol da parte máis forte nas relacións laborais, a
prol do capital.
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As reformas laborais promovidas, durante os anos 2010, 2011 e 2012, por
gobernos do PSOE e PP, respectivamente, con diferentes niveis no seu contido e
importancia, afondaron nesa liña neoliberal de individualización e desregulación das
relacións laborais.
Polo que respecta ao sistema público de pensións, atrasouse a idade de xubilación
aos 67 anos,ampliouse a 25 o número de anos para calcular a base reguladora, adiantouse
a aplicación do factor de sostibilidade ao 1 de xaneiro de 2019, atrasouse a idade de
acceso á xubilación anticipada, dificultouse o acceso ao subsidio de desemprego
establecendo límites económicos de miseria para ter dereito ao mesmo e atrasouse a idade
de acceso dos 52 aos 55. En definitiva, medidas todas orientadas a dificultar o acceso e
reducir a contía das prestacións do sistema público de protección social, ao tempo que se
fomenta a súa privatización.
O capital,o poder económico, aproveita o vento a favor e a escusa da crise para
eliminar dereitos e melloras nas condicións laborais e sociais, incrementar os seus
beneficios e o seu poder e debilitar á clase traballadora.

Por todas as razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para a súa
resposta oral na Comisión 5ª:
-Que valoración fai o Goberno galego da situación das pensións en Galiza?
-Que actuacións ten posto en marcha para reverter a situación de que @s galeg@s
teñan as pensións máis baixas do Estado?
-Vai realizar algunha actuación para variar esta situación?
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-Coida que @s nos@s maiores poden desenvolver unha vida digna coa cuantía
das pensións que perciben?
-Tendo en conta que en Galiza 1 de cada 4 mulleres maiores de 65 anos están
baixo o limiar de pobreza, que actuacións de protección teñen realizado para atender as
súas necesidades?

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2018

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Belén Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2018 13:55:56

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2018 13:56:01

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2018 13:56:02
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