REUNIÓN DA COMISIÓN 5ª, SANIDADE,
POLÍTICA SOCIAL E EMPREGO
Día: 25.10.2018

Hora: 10:30

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, da que vostede forma parte,
reunirase o próximo día 25 de outubro de 2018, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte :
Punto 1.

Preguntas

1.1

33851 (10/POC-005317)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre os resultados que se espera conseguir coas convocatorias de axudas
de unidades formativas na empresa dirixidas a persoas traballadoras
desempregadas e ocupadas
Publicación iniciativa vía urxencia, BOPG n.º 344, do 01.08.2018

1.2

35461 (10/POC-005642)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación na que se atopa o
transporte sanitario terrestre, as actuacións previstas no caso dunha
sentenza xudicial que determine a existencia de irregularidades na
concesión do servizo e as medidas que vai adoptar en relación co informe
policial referido ao incumprimento nas ambulancias das medidas de
seguridade establecidas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 355, do 13.09.2018

1.3

35483 (10/POC-005650)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo e as previstas polo Goberno
galego para garantir a viabilidade dunhas pensións dignas e mellorar o
nivel que presentan en Galicia en relación co resto do Estado, así como a
súa opinión sobre a súa contía actual e a incidencia para as persoas galegas
xubiladas das medidas impulsadas polo Goberno central
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 355, do 13.09.2018

1.4

38006 (10/POC-005995)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración e as previsións do Goberno galego respecto da
problemática existente en relación co concerto da Xunta de Galicia coa
empresa privada que xestiona o Hospital Povisa de Vigo
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018

1.5

38061 (10/POC-006003)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa cobertura da
atención ás persoas maiores dependentes na Costa da Morte, as súas
previsións respecto do mantemento de contactos co Concello de Corcubión
para a apertura do centro de día da vila e a asunción da súa xestión, así
como, se é o caso, o cronograma estimado para a súa posta en marcha e
adxudicación das prazas públicas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018

1.6

38079 (10/POC-006007)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre as novidades existentes en relación coa campaña de vacinación
contra a gripe do ano 2018
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018

1.7

38247 (10/POC-006030)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa
situación económica e a xestión levada a cabo por Povisa no referido ao
concerto asinado co Sergas, as que está a levar a cabo para solucionar a
situación xerada a consecuencia da presentación do preconcurso de
acredores e as alternativas que ten o Sergas no caso de renuncia ao
concerto por parte da empresa
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 368, do 10.10.2018

1.8

38332 (10/POC-006038)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á suficiencia do orzamento
destinado ao financiamento da Rede Galega de Atención Temperá, a súa
valoración en relación co estado actual de desenvolvemento desa rede e as
actuacións previstas para garantir a estabilidade do servizo nos vindeiros
anos, así como as súas intencións respecto da modificación do seu modelo
de financiamento e o desenvolvemento normativo do Decreto 138/2013
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 371, do 16.10.2018

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2018

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez
Presidenta da Comisión
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1.

Preguntas

Reunión da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
Día: 25.10.2018
Hora: 10:30
Orde do día

1.1

33851(10/POC-005317)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre os resultados que se espera conseguir coas
convocatorias de axudas de unidades formativas na empresa
dirixidas a persoas traballadoras desempregadas e ocupadas
Publicación iniciativa vía urxencia, 344, 01.08.2018

A Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Aurelio
Núñez Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya
Salorio Porral, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez Domínguez, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto nos
artigos 152, 98 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa,
a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política
Social e Emprego polo trámite de urxencia.

Xustificación da Urxencia:
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Parlamento de Galicia se posicione
canto antes neste tema.

Durante os últimos anos, desde o Grupo Popular temos expresado como unha das
nosas maiores preocupacións é a creación de emprego e a mellora das condicións do
mesmo. Para isto, é fundamental que os traballadores se adapten ás necesidades
cambiantes do mercado. Así, entendemos que desde as administracións se debe
favorecer a mellora da formación dos traballadores nos sectores cuxa empregabilidade
sexa maior e de mais calidade.
Neste sentido, o Partido Popular adquiriu o compromiso electoral de ‘avanzar na
actualización e na renovación do sistema de formación, para que sexa axeitado ás
necesidades das empresas; para poder facer efectivo o dereito dos traballadores á súa
formación, mellora da súa cualificación; e para poder avaliar todo o sistema en función
dos resultados acadados’.
Con estes obxectivos de potenciar a liberdade na oferta e na demanda de formación e
na atención ás necesidades do mercado, entendemos que a implantación dun novo
sistema de formación para o emprego debe ter como un dos seus piares fundamentais
a adaptación da formación as persoas traballadoras ás esixencias dos sectores
emerxentes e á industria 4.0; así como a través dunha oferta de cualificación mais
completa e flexible que sexa acorde coas demandas reais do tecido produtivo galego,
e, polo tanto, que contribúa mais intensamente á inserción laboral e o desenvolvemento
profesional das persoas beneficiarias, a modificación do financiamento da formación
mediante regras que garantan a seguridade xurídica, implantando un sistema de
módulos e custes simplificados para todos os certificados de profesionalidade que se

impartan, ou a avaliación de todas as actividades formativas en función da inserción
laboral acadada.
Para dar resposta a estas necesidades, a Xunta de Galicia, ten activada unha iniciativa
pioneira como as convocatorias para as Unidades Formativas na Empresa galega tanto
para persoas ocupadas como desempregadas, coas que se ofrece unha formación
especializada e á carta. Segundo o explicado polo Goberno galego, con esta iniciativa
para traballadores, recibirán cualificación 2.100 traballadores, en máis de 500
empresas de sectores estratéxicos vinculados coa Axenda Industria 4.0, para o que se
destinou 46,5 millóns de euros, porque o obxectivo é que o crecemento económico en
Galicia continúe e se traduza en mais emprego e de mais calidade.
O executivo autonómico di financiar o 100% da cualificación, priorizando actuacións
vinculadas có naval, a silvicultura, transformación da madeira, fabricación de
compoñentes electrónicos e ordenadores, automoción, aeronáutica, fabricación de
mobles, edición de programas informáticos e telecomunicacións e actividades
relacionadas coa informática.
Por todo o exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan a seguinte
pregunta en Comisión:
-Cales son os resultados que se esperan conseguir coas convocatorias de axudas de
unidades formativas na empresa dirixida a persoas traballadoras desempregadas e
ocupadas ?
Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2018.
Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/07/2018 13:51:40
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/07/2018 13:51:54
María Ángeles Garcia Míguez na data 27/07/2018 13:52:15
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 27/07/2018 13:52:23
Marta Rodriguez Arias na data 27/07/2018 13:52:35
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 27/07/2018 13:52:47
María Soraya Salorio Porral na data 27/07/2018 13:53:01

Raquel Arias Rodríguez na data 27/07/2018 13:53:13
Sandra Vázquez Dominguez na data 27/07/2018 13:53:31
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35461(10/POC-005642)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación na
que se atopa o transporte sanitario terrestre, as actuacións
previstas no caso dunha sentenza xudicial que determine a
existencia de irregularidades na concesión do servizo e as
medidas que vai adoptar en relación co informe policial
referido ao incumprimento nas ambulancias das medidas de
seguridade establecidas
Publicación da iniciativa, 355, 13.09.2018

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.
O transporte sanitario terrestre de Galicia ven evidenciando nos últimos
tempos desaxustes relevantes na súa xestión, así como un preocupante
desinterese da Xunta de Galicia en clarificar e resolver as cuestións que
resultan problemáticas.
O anterior concurso para a concesión do servizo atópase en fase xudicial
polas evidencias que levaron a denunciar aos implicados en dita concesión,
tanto á Xunta como á empresa gañadora do concurso. Por un valor de 121,6
millóns de euros adxudicouse o contrato a unha concesionaria, cuxa
responsabilidade recae en persoas vinculadas ao Partido Popular. Este
contrato foi denunciado por existir probas sobre a existencia de vehículos xa
rotulados e equipados segundo se solicitou no concurso, mais antes de que
este fora convocado.
Nos últimos tempos existen condicionamentos por parte das concesionarias
sobre novos contratos, a partir de renuncias ou advertencias de renuncias aos
contratos alegando insuficientes fondos para cubrir o servizo tras puxar con
esas cantidades por obtelo.
Nos últimos días vense de coñecer un informe policial que advirte do
incumprimento das medidas e estándares de seguridade en determinadas
ambulancias que operan en Galicia, en cuestións sobre peso ou materiais e
equipamento do vehículo. Estas cuestións, que afectan á seguridade e
operatividade do vehículo, resultan de especial gravidade.
Estas dificultades e ineficiencias sobrecargan o traballo dos técnicos que
operan cos vehículos, que se ven obrigados a traballar en condicións laborais
inferiores ás estandarizadas, tanto nas medidas de seguridade como nas
condicións laborais e a estabilidade ante as situacións descritas.
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Grupo Parlamentario

Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1.- Considera a Xunta de Galicia que a situación do transporte sanitario
terrestre en Galicia é satisfactoria?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

2.- Cre a Xunta de Galicia que ten dado as explicacións oportunas e
pertinentes sobre os problemas asociados á xestión do transporte sanitario
terrestre?
3.- Que ten previsto a Xunta de Galicia se a vía xudicial aberta relacionada
co concurso das ambulancias resolve a existencia de irregularidades por parte
da administración a favor dunha concesionaria concreta?
4.- Pode garantir a Xunta de Galicia que as medidas de seguridade nas
ambulancias de Galicia se cumpren conforme ao estándar establecido?
5.- Que medidas ten previsto tomar a Xunta de Galicia respecto do informe
policial que apunta ao incumprimento das medidas de seguridade nas
ambulancias?
Pazo do Parlamento, 31 de agosto de 2018

Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 31/08/2018 10:57:30
Noela Blanco Rodríguez na data 31/08/2018 10:57:37
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35483(10/POC-005650)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo e as previstas
polo Goberno galego para garantir a viabilidade dunhas
pensións dignas e mellorar o nivel que presentan en Galicia
en relación co resto do Estado, así como a súa opinión sobre
a súa contía actual e a incidencia para as persoas galegas
xubiladas das medidas impulsadas polo Goberno central
Publicación da iniciativa, 355, 13.09.2018

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, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Comisión, relativa ás medidas a tomar para a
garantir a viabilidade das pensións.

O debate sobre a sostibilidade do sistema de pensións públicas vén de
lonxe.
Desde hai anos veñen prognosticando a súa quebra, acompañada sempre
de fortes campañas publicitarias, da banca, das compañías aseguradoras, para
captar clientes para os fondos privados de pensións. Necesítase atemorizar a
opinión pública presentando como inviábel o sistema público de pensións,
promovendo un sistema privado. O obxectivo é ben claro: transferir ao sistema
privado a xestión dun volume de capital formidábel derivado dos fondos de
pensións públicas.
Anos de ataques á clase obreira, mentres se acatan as ordes dos amos da
Unión Europea, protéxese a evasión de capitais, a corrupción, subvenciónase a
Igrexa, rescátase a banca, rescátanse as autoestradas, aumenta o beneficio das
empresas diminuíndo as súas obrigacións. Ataques á maioría social e beneficios
para a minoría que ostenta os privilexios e o capital.
1
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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

O debate das pensións vai moito máis alá de si a revalorización anual debe
ser o IPC ou o 0.25%, con non ser indiferente esta cuestión, senón que é unha
cuestión estrutural, entre manter un modelo de pensións públicas dignas, ou
apostar por un modelo de privatización, de negocio para o capital financeiro.
Non é unha cuestión simplemente de recursos, é de aposta ideolóxica, é da
mentira que está instaurada a respecto da substentabilidade do sistema de
pensións.
O problema das pensións non é un problema de cotizantes, é un problema
de repartición, é un problema de reparto desigual da riqueza. E con todas as
medidas que puxeron en marcha coa escusa da crise, esa repartición é cada vez
máis desigual.
As medidas que tomaron son especialmente mesquiñas en Galiza, porque
temos as pensións máis baixas do Estado español, unha maior porcentaxe de
pensionistas en relación á nosa poboación, as pensións son o único ingreso que
entra en moitos fogares,
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
umbral da pobreza.
Galiza ten as segundas pensións máis baixas de todo o Estado, con
892,18€ ao mes fronte aos 1.071€ da medida estatal. Cada persoa pensionista
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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

galega perde 2.145 euros ao ano, unha cantidade astronómica para os maiores e
para moitas familias que teñen nas pensións a súa única fonte de ingresos, unha
realidade social do noso país que é un logro máis da política social de Feixóo.
O BNG implicámonos decididamente na defensa dun sistema público de
pensións dignas, que empeza por un mercado de traballo digno, e que polo tanto
afecta a toda a sociedade, @s pensionistas actuais, mais @s pensionista futur@s
que son @s traballadores/as actuais.
Hai que blindar o sistema público de pensións porque, a diferencia do
discurso interesado da dereita e da banca, é viábel, é o único capaz de garantir
unha pensión digna tras unha vida de traballo, de garantir a solidariedade
interxeracional e de garantir o reparto da riqueza. O único que permite ter un
mínimo de xustiza social.

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en
comisión:
-Está realizando algunha actuación o Goberno galego para garantir a
viabilidade dunhas pensións dignas @s galeg@s?
-E para que deixen de ser das máis baixas do Estado?
-Cal é a opinión do Goberno Galego a respecto da coantía das pensións en
Galiza?
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
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15702 Santiago de Compostela
Galiza

-Considera que as medidas impulsadas polo Goberno español benefician
as persoas xubiladas galegas?
-Que actuacións vai realizar o Goberno galego para reverter a situación de
que as pensións en Galiza sexan das máis baixas do Estado?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2018 11:31:26

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2018 11:31:30
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Parlamento de Galiza
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Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2018 11:31:32

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2018 11:31:33

Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2018 11:31:34

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2018 11:31:35
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38006(10/POC-005995)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración e as previsións do Goberno galego respecto
da problemática existente en relación co concerto da Xunta de
Galicia coa empresa privada que xestiona o Hospital Povisa de
Vigo
Publicación da iniciativa, 368, 10.10.2018

Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª.

Fai anos que a Xunta de Galicia decidiu poñer en mans da empresa privada
POVISA, que pertence ao Grupo Nosa Terra XXI e que xestiona o Hospital
privado do mesmo nome, parte da asistencia sanitaria da Área de Vigo.
Dita asistencia, foi ampliándose mediante modificacións no convenio ata chegar
a ter un total de 137.000 persoas coas súas cartillas adscritas ao hospital. Unha
privatización estrutural da asistencia sanitaria que chegou a condicionar o
investimento público da Área sanitaria de Vigo.
Dende que existe o concerto con POVISA, as chantaxes desta para provocar unha
renegociación dos concertos son de sobra coñecidas e sempre levan como
resultado unha mellora nas condicións da empresa, que supoñen un custo para o
Servizo Galego de Saúde e nas que ademais, a empresa aproveita a conxuntura
para endurecer as condicións laborais das traballadoras e traballadores.
Unha vez máis, asistimos a outra chantaxe da empresa,

rexistrando un

preconcurso de acredores e culpando de presuntas perdas ao concerto que mantén
co Servizo Galego de Saúde, para instar unha negociación onde poder esixir máis
recursos públicos.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes
Preguntas:

1.ª) Ten pensado a Xunta de Galicia solicitar á empresa unha auditoría das
súas contas?
2.ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia da actual situación, pese aos
beneficios declarados pola empresa?
3.ª) Que opinión lle merece á Xunta de Galicia a utilización do persoal do
hospital e da asistencia sanitaria por parte da empresa, á hora de esixir
máis recursos públicos?
4.ª) Considera a Xunta de Galicia que os investimentos feitos por POVISA
en innovación, cos que non conta a rede pública, teñen afectado nesta
suposta situación?
5.ª) Que valoración lle merece á Xunta de Galicia a redución de camas e
instalacións públicas do SERGAS na Área sanitaria de Vigo?
6.ª) Non considera a Xunta de Galicia esta xestión económica de
POVISA, unida ás longas listas estruturais das que adoece, resultan un
indicativo da inviabilidade de manter concertos sanitarios de xeito
estrutural?

Santiago de Compostela, 2 de outubro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 02/10/2018 17:58:18
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38061(10/POC-006003)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa
cobertura da atención ás persoas maiores dependentes na Costa
da Morte, as súas previsións respecto do mantemento de
contactos co Concello de Corcubión para a apertura do centro
de día da vila e a asunción da súa xestión, así como, se é o
caso, o cronograma estimado para a súa posta en marcha e
adxudicación das prazas públicas
Publicación da iniciativa, 368, 10.10.2018

Á Mesa do Parlamento

María Dolores Toja Suárez, 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 na Comisión
5ª.

Varios medios de comunicación publicaban a principios de outubro que Galicia
é a autonomía que menos aporta á dependencia en relación co resto das
comunidades, a máis de oito puntos por debaixo da media. Isto pode explicar a
situación que se está a dar na Costa da Morte, que conta con varias residencias
xeriátricas, pero non centros de día. Cabe destacar a importancia que teñen os
centros de día na nosa sociedade. Aínda que existen máis residencias que centros
de día, estes últimos permiten manter o domicilio da persoa; polo que non existe
desvinculación co seu entorno habitual, algo de gran relevancia para as persoas
maiores.

Corcubión conta cun edificio rehabilitado para o seu uso como centro de día
cunha capacidade para 25 persoas aproximadamente. A súa radicación é
inmellorable atopándose no centro da localidade contando cunha correctísima
accesibilidade e proximidade ao centro de saúde da vila, así como o hospital da
vila de Cee a tan só 1,5 km.

Este centro non está en funcionamento debido á falta de recursos económicos do
concello e cabe salientar que sería o único centro de día da zona sur da comarca
da Costa da Morte e xunto co de Muros os únicos de toda a comarca.

A posta en marcha deste centro de día é de suma importancia e urxencia pois os
posibles usuarios non terían que asumir todos os días os 44 km de distancia ata o
único centro de día existente, no caso de dispor de praza, o tempo necesario para
desprazarse sería entre unha hora e cinco e unha hora e cuarto, ao cal hai que
sumar o tempo de volta.

É inexplicable que o Goberno galego poña coma escusa a existencia deste centro
de día, e máis o de Cabana a unha distancia de aproximadamente 50 km, e o
tempo de desprazamento estaría entre 50 minutos e unha hora e dez minutos.
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Novamente habería que sumar o tempo de volta.

Ante esta situación e tendo en conta que neste centro público hai investidos máis
de 350.000 euros, que a súa apertura permitiría dar servizo a 25 persoas, sen
esquecernos que os usuarios do Centro de Día son persoas maiores e
dependentes, Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas:

1ª) Como valora o Goberno galego a cobertura de atención ás persoas maiores
dependentes na Costa da Morte?

2ª) Vai manter o Goberno galego contactos co Concello de Corcubión para
facilitar a apertura deste centro de día?

3ª) Ten previsto o Goberno galego facerse cargo da xestión do centro de día de
Corcubión, se for o caso, cal é o cronograma previsto para a súa posta en marcha
e adxudicación de prazas públicas?

Pazo do Parlamento, 3 de outubro de 2018

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 03/10/2018 11:48:59
Noela Blanco Rodríguez na data 03/10/2018 11:49:09
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38079(10/POC-006007)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre as novidades existentes en relación coa campaña de
vacinación contra a gripe do ano 2018
Publicación da iniciativa, 368, 10.10.2018

A Mesa do Parlamento
Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta
Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Miguel
Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez Domínguez,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
A gripe é unha enfermidade respiratoria, habitualmente de escasa gravidade, causada
por virus.
Este virus transmítese por secrecións respiratorias, expulsadas polas persoas
infectadas ao falar, tusir ou esbirrar, provocando febre, tose, cefalea, dores musculares
ou articulares con astenia.
A vacina da gripe protexe á poboación, maior ou grupos de risco, diminuíndo a
incidencia de complicacións de gravidade, e polo tanto evitando ingresos hospitalarios
e mortes secundarias á enfermidade.
Como en anos anteriores, coa chegada do outono poñerase en marcha a nova
campaña de vacinación antigripal, dirixida fundamentalmente ás persoas maiores, pero
tamén a nenos e adultos con enfermidades crónicas, embarazadas, persoas residentes
en institucións pechadas, persoal sanitario ou de atención a maiores, ou persoas que
exercen traballos esenciais para a comunidade.
Diante do inicio da campaña en datas próximas, os deputados asinantes formulamos a
seguinte pregunta en Comisión:

Que novidades pode referirnos en relación coa campaña de vacinación contra a gripe,
deste ano 2018?

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 03/10/2018 14:13:54
María Encarnación Amigo Díaz na data 03/10/2018 14:14:03
María Ángeles Garcia Míguez na data 03/10/2018 14:14:08
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Raquel Arias Rodríguez na data 03/10/2018 14:14:49
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38247(10/POC-006030)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación
coa situación económica e a xestión levada a cabo por Povisa
no referido ao concerto asinado co Sergas, as que está a
levar a cabo para solucionar a situación xerada a
consecuencia da presentación do preconcurso de acredores e as
alternativas que ten o Sergas no caso de renuncia ao concerto
por parte da empresa
Publicación da iniciativa, 368, 10.10.2018
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Comisión, relativa as actuacións a realizar diante da presentación do
preconcurso de acreedores por parte do hospital privado que mantén un concerto co
Sergas POVISA.

Vimos de coñecer polos medios de comunicación que a dirección do Hospital
privado POVISA ven de presentar preconcurso de acredores alegando perdidas
económicas segundo xustifican ocasionadas polo último Concerto asinado co SERGAS
en 2014.
O grupo POVISA conseguiu condicionar o desenvolvemento previsto de 1.470
camas para o Hospital Alvaro Cunqueiro, que recortáronse nas 400 do Concerto
Singular. Este recorte permitiulle manter o Concerto, o máis caro do Estado español e
alcanzar unha posición dominante nas negociacións coa Xunta.
Pola actuación realizada polo Partido Popular na Xunta de Galiza a área
sanitaria de Vigo mantén unha nefasta dependencia dun grupo empresarial privado que
busca o seu beneficio económico e que é capaz de condicionar o desenvolvemento do
Hospital Alvaro Cunqueiro, incrementar o gasto sanitario, e chantaxear á poboación e
aos seus traballadores con un peche que deixaría a 1.400 traballadores na rúa a
poboación sen as 400 camas necesarias para atender a 139.000 persoas.
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A situación de POVISA é responsabilidade da Xunta e do Partido popular que
apostou por condicionar área sanitaria en Vigo para seguir mantendo un concerto
multimillonario con POVISA. Unha empresa que chantaxea a Galiza utilizando como
reféns aos doentes e @s traballadores/as. Este grupo empresarial duplicou en 2017 os
seus beneficios e o dono de POVISA é un dos máis ricos do Estado español.

Polo exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en comisión:
-Vai realizar o Goberno galego unha auditoría das contas e da xestión realizadas
por POVISA no relativo ao concerto asinado co Sergas?
-Que actuacións está realizando para solucinar a situación creada por POVISA
ao presentar o preconcurso de acreedores?
-Desde cando é coñecedor o Sergas da situación que levou a POVISA a
presentar preconcurso de acreedores?
-Que actuación ten realizado para resolver a situación?
-Que alternativas ten o Sergas en caso de que renuncia ao concerto asinado?

Santiago de Compostela, 4 de outubro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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38332(10/POC-006038)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á suficiencia do
orzamento destinado ao financiamento da Rede Galega de
Atención Temperá, a súa valoración en relación co estado
actual de desenvolvemento desa rede e as actuacións previstas
para garantir a estabilidade do servizo nos vindeiros anos,
así como as súas intencións respecto da modificación do seu
modelo de financiamento e o desenvolvemento normativo do
Decreto 138/2013
Publicación da iniciativa, 371, 16.10.2018

Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao, Flora María Miranda Pena e Luís Villares Naveira,
deputadas 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.

A Atención Temperá é un conxunto de intervencións dirixidas á poboación
infantil de 0 a 6 anos, á súa familia e ao seu contorno, que ten por obxectivo dar
resposta temperá ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os
nenos e as nenas con trastornos no desenvolvemento ou en risco de padecelos.
Deste xeito, a Atención Temperá non se relaciona unicamente coas diversidades
funcionais e ten unha dimensión comunitaria e social moi importante,
configurándose como unha atención integral biopsicosocial. Asemade, a
disposición de recursos suficientes para a prevención permite evitar situacións
futuras de trastornos de desenvolvemento.

O Libro Branco da Atención Temperá, elaborado por asociacións e profesionais
de todo o Estado, establece como principios da Atención Temperá a gratuidade, a
universalidade e a transversalidade.

O Decreto 183/2013 crea a Rede Galega de Atención Temperá, pero a extensión
dos servizos de Atención Temperá no territorio galego é moi deficitario e
territorialmente desigual. Só 92 concellos contan con servizos de proximidade de
Atención Temperá, quedando gran parte do territorio galego sen cobertura,
habendo comarcas ben cubertas e outras con sobrecarga asistencial, dándose
demoras superiores aos 50 días para a primeira consulta, cando o estándar
internacional é de 30 días como máximo. Esta situación é aínda máis alarmante

no contexto da crise económica e os seus efectos de desigualdade e pobreza, pois
acentúanse as necesidades da Atención Temperá nestas circunstancias.

O financiamento dos servizos da Rede Galega de Atención Temperá realízase a
través da convocatoria dunha liña de subvencións por parte da Xunta,
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo PO FSE Galicia 2014-2020, destinadas
ás entidades locais. Ademais, a Xunta subvenciona tres unidades de atención
temperá (UDIAF) xestionadas pola AGAT, coa que mantén un convenio de
colaboración. 1,4 millóns de euros consignados nos Orzamentos de 2018 para a
Atención Temperá son claramente insuficientes, precisándose, segundo a AGAT,
entre 30 e 40 equipos comunitarios para cubrir todas as comarcas galegas, o que
faría preciso triplicar este orzamento. Para achegarse á media estatal, Galicia
debería ter xa un investimento en AT en torno a 6-7 millóns de euros. O
investimento en Atención Temperá por crianza/ano da Xunta é de 14 €, moi por
baixo de Madrid, a segunda CA que menos dedica (29 €) ou Catalunya, a que
máis (91 €).

A financiación dos servizos de Atención Temperá é inestable, pois entre que sae
a orde de subvencións do ano seguinte (en torno a abril) e remata a vixente (31
de outubro) pasan meses nos que o servizo continúa por vontade dos concellos,
con fondos propios. Isto xera inestabilidade profesional, coa conseguinte falta de
formación e coordinación das equipas e as dificultades para afondar en
mecanismos de vinculación e cooperación coa infancia e familias usuarias da
Atención Temperá.

Por outra parte, os criterios de valoración das solicitudes son moi esixentes e as
fórmulas de xustificación moi burocratizadas.

O que se subvenciona por hora de traballo nos servizos de Atención Temperá é
excesivamente baixo (19,42 € por hora traballada), por baixo da media estatal, a
pesares de ser un servizo moi especializado.

As tres UDIAF amosan un alto grao de satisfacción por parte das familias
usuarias.

No caso da UDIAF do Salnés é necesario un reforzo, pois hai lista de agarda e
priorízanse tarefas de asistencia sobre as de prevención. A falta de recursos neste
tipo de servizos obriga a priorizar o nivel asistencialista e non traballar o
suficiente en prevención.

Galiza é a Comunidade Autónoma do Estado que, con moita diferencia, menor
orzamento adica á Atención Temperá e que menor porcentaxe de poboación
infantil cobre.

Ademais do atraso orzamentario de Galiza a respecto do resto do Estado, hai
tamén un atraso normativo. Isto motiva que aínda non exista un sistema
regulador das instalacións e dotacións dos equipos en función das necesidades e
da poboación diana a cubrir. Por iso, é fundamental desenvolver unha Orde que
concrete o Decreto 183/2013.

Por outra parte, a formación de todos e todas as profesionais implicadas na
detección precoz de síntomas en nenos e nenas susceptibles de acudir a Atención
Temperá é escasa.

Ademais, en 2014 formalizouse o Protocolo de coordinación e intervención en
Atención Temperá, pero non hai unha coordinación interadministrativa
suficiente.

Na actualidade non hai un software unificado para estes servizos, a pesares de
que a AGAT fixo entrega á Xunta e á empresa INDRA dun programa
informático de contrastada eficacia para facilitar a xestión e avaliación unificada
dos centros, sen que a Administración dera resposta algunha. A inexistencia deste
software provoca que as e os profesionais dos equipos de Atención Temperá
teñan que usar gran número de horas en tarefas burocráticas.

Tendo en conta que a Atención Temperá é un servizo esencial para garantir a
igualdade de condicións entre todas as nenas e nenos, é necesario acadar a
poboación que precise este servizo (como mínimo, o 5% da poboación infantil),
sexa cal sexa a súa situación xeográfica, mellorar a detección precoz, dispor
dunha rede comunitaria que posibilite a intervención social coas familias,
garantir a alta cualificación profesional e especialización das e dos profesionais
da Atención Temperá e facilitar o seu traballo en rede. Fronte a isto, a Xunta
conxelou o investimento en Atención Temperá e paralizou o desenvolvemento do
Decreto 183/2013 e dos seus organismos de coordinación, así como o
desenvolvemento da Axenda de Atención Temperá 2015-2017 e o Plan de
Formación da EGAP.

Polo exposto, as deputadas e deputado que subscriben presentan as seguintes
preguntas:

1.ª) - Parécelle suficiente á Xunta o crédito orzamentario dedicado á financiación
da Rede Galega de Atención Temperá, 1.430.677€, o menor de todas as
Comunidades Autónomas?

2.ª) - Que actuacións ten realizado a Xunta en relación ao programa de software
que, de xeito gratuíto, lle forneceu a Asociación Galega de Atención Temperá?

3.ª) - Cantas xuntanzas tiveron a Comisión Técnica e o Consello Autonómico de
Atención Temperá dende a súa creación?

4.ª) - Que valoración fai a Xunta sobre o estado actual de desenvolvemento da
Rede Galega de Atención Temperá?

5.ª) - Que vai facer a Xunta para garantir a estabilidade deste servizo nos
vindeiros anos?

6.ª) - Vai a Xunta mudar o modelo de financiamento do servizo e garantir a súa
estabilidade?

7.ª) - É consciente a Xunta de que a xustificación das subvencións esixe a
dedicación de moitas horas a traballo burocrático?

8.ª) - Parécelle acaído o prezo por hora subvencionado nun servizo tan
especializado?

9.ª) - Que opinión ten a Xunta de estar no vagón de cola do Estado en canto a
desenvolvemento da Atención Temperá?

10.ª) - Por que a Xunta paralizou o desenvolvemento da Atención Temperá na
presente lexislatura?

11.ª) - Vai a Xunta desenvolver normativamente o Decreto 183/2013?

12ª) - Cal foi o gasto efectivo do crédito orzamentado de 1.430.677, dado que hai
aínda concellos coas equipas sen constituír?

13.ª) - Cal é o número total de nenos e nenas que reciben Atención Temperá de
proximidade?

14.ª) - Non considera a Xunta que coa súa paralización do desenvolvemento da
Atención Temperá está mantendo en desigualdade de dereitos aos nenos e nenas
galegas que precisan este servizo?

Santiago de Compostela, 8 de outubro de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Flora María Miranda Pena
Luís Villares Naveira
Deputadas e deputado do G.P. de En Marea.
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