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ı 35437 (10/POP-004167)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o cumprimento das ambulancias UVI móbiles do 061 co peso máximo permitido pola lei
116770

ı 35447 (10/POP-004168)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego referida á relación contractual que está a manter cos centros
116772
concertados para a prestación do servizo de diálise

ı 35448 (10/POP-004169)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para o cumprimento das recomendacións
do Consello de Contas de Galicia referidas á actividade concertada da diálise no Sergas
116774

ı 35454 (10/POP-004171)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a denuncia da Xunta de Persoal do Hospital Comarcal do Salnés referida ao traslado da atención aos partos durante os meses de verán ao Complexo Hospitalario de Pontevedra
116776

ı 35458 (10/POP-004172)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para a aplicación polas entidades bancarias de medidas xustas ás persoas que non poden afrontar o pagamento da súa hipoteca
116778

ı 35462 (10/POP-004174)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación do transporte sanitario terrestre

ı 35467 (10/POP-004175)

116782

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

116740
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Sobre as razóns do Sergas para non cumprir as recomendacións da Organización Mundial da Saúde
respecto do número de matronas
116784

ı 35472 (10/POP-004176)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das consecuencias que tería a imposibilidade de
evacuar os carrís exteriores da ponte de Rande no caso de emerxencia
116786

ı 35475 (10/POP-004177)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto do número de persoas galegas en situación de
desemprego que non reciben prestación
116789

ı 35477 (10/POP-004178)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da defensa, diante da empresa concesionaria, das
reivindicacións laborais dos técnicos en coidados auxiliares de enfermaría (TCAE) do novo hospital
de Vigo referidas ao traslado das bolsas da roupa sucia
116792

ı 35479 (10/POP-004179)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para procurar unha saída
consensuada ás demandas dos médicos internos residentes (MIR) do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense referidas á redistribución das áreas de descanso vixente desde o 10 de maio
de 2018
116795

ı 35482 (10/POP-004180)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o resultado das xestións realizadas polo Goberno galego ante o Banco de Santander para o
mantemento en Galicia da marca Banco Pastor como ﬁlial, como marca diferenciada
116799

ı 35484 (10/POP-004181)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha actuación para garantir a viabilidade dunhas
116803
pensións dignas en Galicia

ı 35486 (10/POP-004182)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

116741
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Sobre as previsións do Sergas respecto da recuperación dos acordos de mellora das condicións laborais e salariais do seu persoal suspendidos desde o ano 2010
116807

ı 35488 (10/POP-004183)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a planiﬁcación do Goberno galego para solucionar o déﬁcit de profesionais existente no Sergas
116810

ı 35493 (10/POP-004184)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o número de camas que se van pechar durante os meses de verán nos diferentes hospitais
116814
do Sergas

ı 35494 (10/POP-004185)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cobertura dos permisos do persoal nos servizos
de radioloxía e laboratorios dos hospitais do Sergas durante os meses de verán
116817

ı 35497 (10/POP-004186)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir unhas condicións axeitadas na
cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
116820

ı 35501 (10/POP-004187)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a existencia dalgún protocolo no Sergas para a retirada do dispositivo intrauterino Essure
116823

ı 35503 (10/POP-004188)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 8 máis
Sobre o estado de execución no que se atopan as obras de reforma da ponte da Barca, na estrada
PO-531, entre os concellos de Pontevedra e Poio
116825

ı 35505 (10/POP-004189)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 8 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a licitación e adxudicación das obras de execución do
proxecto de acondicionamento e mellora da seguridade da estrada PO-531 na Devesa, segunda
fase, correspondente á clave PO/17/001.06
116827

ı 35510 (10/POP-004191)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

116742
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Sobre as demandas realizadas ou previstas polo Goberno galego ao Goberno central para evitarlles
ás persoas galegas a constante suba do prezo da electricidade
116829

ı 35520 (10/POP-004192)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar as reiteradas verteduras que se
veñen producindo no río Támega e os seus aﬂuentes
116832

ı 35522 (10/POP-004193)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia das actuacións para evitar a fenda de
xénero no sistema cientíﬁco e tecnolóxico de Galicia
116836

ı 35524 (10/POP-004194)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o nomeamento da ex-conselleira de Sanidade para a dirección da empresa pública Galaria,
encargada de xestionar a alta tecnoloxía do Sergas
116841

ı 35525 (10/POP-004195)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da contratación de máis persoal para facer
os TAC e informar deles
116845

ı 35530 (10/POP-004196)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de reducir o IVE aplicado á factura eléctrica
116847

ı 35531 (10/POP-004197)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Vázquez Verao, Paula
Sobre a solución prevista pola Xunta de Galicia ante a falta de recoñecemento profesional da titulación de técnico de atención a persoas en situación de dependencia
116850

ı 35534 (10/POP-004198)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das irregularidades detectadas pola Inspección de Traballo nas contratacións de persoal substituto no Sergas
116852

ı 35536 (10/POP-004199)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

116743
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dos recursos humanos e económicos
116854
necesarios para o desenvolvemento do Plan galego de prevención de suicidios

ı 35538 (10/POP-004200)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o número de persoas reclusas tratadas coa medicación contra a hepatite C desde a entrada
en vigor do convenio asinado polo Sergas coa Dirección Xeral de Institucións Penitenciarias para a
116857
aplicación do disposto no plan nacional ao respecto

ı 35632 (10/POP-004201)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a consolidación, conservación e
accesibilidade da torre medieval de Sande, no concello de Cartelle
116860

ı 35638 (10/POP-004202)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dos recursos humanos e materiais necesarios ao Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
116864

ı 35642 (10/POP-004203)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para corrixir as deﬁciencias detectadas na atención que se está a prestar en materia de cirurxía pediátrica en Ourense
116868

ı 35648 (10/POP-004204)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das actuacións levadas a cabo para lle ofrecer á cidadanía ourensá un centro de saúde de primeira no barrio do Couto
116871

ı 35658 (10/POP-004205)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitar o impacto do desenvolvemento e
da concreción ﬁnal das obras de execución do proxecto integrador da estación intermodal de Ou116874
rense no centro de saúde da Ponte

ı 35668 (10/POP-004206)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á necesidade de poñer en marcha unha estratexia ga116878
lega de atención ás persoas con dano cerebral adquirido

116744
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ı 35669 (10/POP-004207)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o cumprimento da Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de
compañía
116882

ı 35672 (10/POP-004208)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para acabar coas listas de espera no concello de Poio
116884

ı 35676 (10/POP-004209)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da demora da Consellería de Sanidade na posta en marcha das medidas reﬂectidas
no acordo parlamentario do 22 de abril de 2015 para a mellora da atención sanitaria á doenza da
116887
endometriose

ı 35741 (10/POP-004210)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deﬁciencias e carencias detectadas no funcionamento do Hospital Psiquiátrico de Conxo
116891

ı 35744 (10/POP-004211)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a publicación dos informes recibidos polo Sergas
respecto do problema detectado nos contedores que transportan o instrumental cirúrxico esteri116893
lizado nos hospitais de Vigo

ı 35745 (10/POP-004212)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para resolver o problema detectado nos conte116895
dores que transportan o instrumental cirúrxico esterilizado nos hospitais de Vigo

ı 35751 (10/POP-004213)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para apoiar a expansión do cultivo e procesado
da castaña como medio para recuperar o dinamismo económico e ﬁxar poboación no medio rural
116897

ı 35752 (10/POP-004214)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

116745
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Sobre a promesa do Goberno galego de non privatizar os servizos sanitarios

ı 35762 (10/POP-004215)

116900

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitar a incidencia que está a ter para a
poboación das comarcas de Ourense a falta de atención de cirurxía pediátrica no Complexo Hos116902
pitalario Universitario de Ourense

ı 35766 (10/POP-004216)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención das demandas das e dos profesionais
sanitarios co ﬁn de reforzar os servizos necesarios e evitar as consecuencias dos recortes e a precarización do servizo de transporte urxente, así como do servizo de asistencia sanitaria urxente en
xeral
116905

ı 35768 (10/POP-004217)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da xestión levada a cabo pola Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol en relación co servizo de limpeza dos centros hospitalarios
116907

ı 35770 (10/POP-004218)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas das e dos profesionais
sanitarios do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos referidas ao aumento do persoal, principalmente de enfermaría, auxiliar e celador ou celadora
116909

ı 35775 (10/POP-004220)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para evitar a repetición de feitos de igual ou similar
116911
índole ao acontecido na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Hospital de Conxo

ı 35778 (10/POP-004221)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para resolver as carencias e deﬁciencias detectadas na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario Univer116913
sitario da Coruña

ı 35785 (10/POP-004222)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

116746
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Sobre as razóns da situación xerada no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña como consecuencia das listas de espera de Traumatoloxía e a demora na reapertura das unidades de Onco116916
loxía e de Cirurxía Plástica, así como das camas pechadas durante o verán

ı 35794 (10/POP-004223)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para demandar o abaratamento da cone116918
xión ferroviaria Avant Ourense-Santiago de Compostela-A Coruña

ı 35802 (10/POP-004224)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir o mantemento dos postos de traballo da fábrica de Sargadelos, en Cervo, así como o futuro da empresa
116923

ı 35820 (10/POP-004225)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia das actuacións levadas a cabo polo Concello de Miño
en relación coa convocatoria de subvencións dirixida ás entidades locais para a contratación laboral
temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración
social de Galicia
116926

ı 35830 (10/POP-004226)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia en relación coa situación de
precariedade laboral existente na empresa concesionaria do mantemento da autovía do Salnés
116928

ı 35834 (10/POP-004227)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do arranxo das deﬁciencias detectadas polos pro116931
fesionais e doentes nas instalacións do Punto de Atención Continuada de Tui

ı 35836 (10/POP-004228)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as novas adxudicacións feitas polo Sergas á empresa Ibérica de Mantenimiento, S. A.

ı 35841 (10/POP-004229)

116935

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que vai realizar o Goberno galego para reverter que as pensións en Galicia
116939
sexan das máis baixas do Estado

116747
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ı 35845 (10/POP-004230)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia en Galicia dun verdadeiro sistema de
atención á dependencia
116944

ı 35851 (10/POP-004231)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as posibles irregularidades detectadas a ﬁnais de agosto en relación cos contratos dos bulldozer
destinados á loita contra os incendios forestais, as cámaras de vixilancia dos lumes, a minimización
da superﬁcie queimada e a revogación da declaración de nivel 2 do incendio de Vilaza
116946

ı 35861 (10/POP-004232)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do incremento que presenta a débeda pública de Galicia no primeiro trimestre de 2018
116949

ı 35862 (10/POP-004233)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do incremento que presenta a débeda pública de Galicia no primeiro trimestre de
2018 en relación co conxunto das comunidades autónomas
116951

ı 35863 (10/POP-004234)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a parte da débeda pública que presenta Galicia no primeiro trimestre de 2018 que é levada
116953
a cabo a través dos mecanismos extraordinarios de ﬁnanciamento

ı 35864 (10/POP-004235)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a parte da débeda pública que presenta Galicia no primeiro trimestre de 2018 que corres116955
ponde á establecida coas entidades bancarias

ı 35865 (10/POP-004236)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as entidades ﬁnanceiras coas que Galicia se endebeda

ı 35866 (10/POP-004237)

116957

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre o custo da débeda pública eventualmente contraída por Galicia coas entidades bancarias
116959

116748

X lexislatura. Número 355. 13 de setembro de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

ı 35867 (10/POP-004238)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da baixada que presenta a licitación da Administración central para Galicia no ano 2017, en relación co ano 2016
116961

ı 35868 (10/POP-004239)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as consecuencias que vai ter a baixada da licitación pública en Galicia no ano 2017 nos orzamentos xerais do Estado para a Comunidade Autónoma
116964

ı 35892 (10/POP-004240)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns existentes para que Galicia sexa a Comunidade Autónoma onde máis se incrementa
a débeda pública no primeiro trimestre de 2018
116967

ı 35893 (10/POP-004241)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da evolución que presenta a licitación pública en Galicia no ano 2017 en relación
co resto das comunidades autónomas
116969

ı 35904 (10/POP-004242)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o plan de actuación que vai desenvolver o Goberno galego para o mantemento da calidade
asistencial da atención primaria no Sergas
116972

ı 35924 (10/POP-004243)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da posta á disposición dos concellos dos medios e os
apoios necesarios para a execución das franxas de protección e seguridade contra os lumes no
116974
prazo establecido pola lexislación vixente

ı 35932 (10/POP-004244)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 8 máis
Sobre os trámites que debe seguir a Xunta de Galicia conxuntamente co Consorcio da Zona Franca
de Vigo para o cumprimento dos prazos establecidos para a execución do proxecto de construción
116977
do primeiro campus de formación profesional na cidade

ı 35934 (10/POP-004245)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
116749
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Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia para o remate do Bosque de
Galicia, na Cidade da Cultura de Galicia
116979

ı 35936 (10/POP-004246)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para avanzar na construción e posta en
marcha do ediﬁcio Fontán na Cidade da Cultura de Galicia
116981

ı 35944 (10/POP-004247)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para estabilizar a poboación de xabaril

ı 35951 (10/POP-004248)

116983

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 3 máis
Sobre a actuación que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas condicións laborais de
Eulen e outras empresas que lle prestan servizos
116985

ı 35956 (10/POP-004249)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do denominado viario do Vao, que conecta a estrada
PO-531 de Vilagarcía de Arousa coa estrada PO-310 da parroquia de Campañó, como unha alter116989
nativa á estrada PO-308

ı 35964 (10/POP-004250)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para privatizar o servizo do Gabinete de Prensa da Estrutura
Organizativa de Xestión Integrada do Salnés
116991

ı 35969 (10/POP-004251)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación que están a padecer o persoal e os doentes a consecuencia do problema de sobresaturación que hai no Complexo Hospitalario Universitario
116993
de Ourense

ı 35970 (10/POP-004252)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as demandas dos celadores e das celadoras do Hospital Comarcal do Salnés relacionadas
coa falta de persoal e as condicións laborais
116995
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ı 35971 (10/POP-004253)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o cumprimento do compromiso referido ao
arranxo das deﬁciencias existentes no Centro de Saúde de Marín
116997

ı 35972 (10/POP-004254)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o seguimento que está a facer a Consellería de Sanidade en relación co grao de cumprimento da Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas
terminais
116999

ı 35974 (10/POP-004256)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a idoneidade da política de xestión sanitaria que está a levar a cabo o Goberno galego para
117001
o mantemento dun servizo sanitario público e de calidade

ı 35975 (10/POP-004257)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o pechamento de servizos na sanidade

ı 35976 (10/POP-004258)

117003

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da realización dunha contratación dilixente e trans117005
parente no Sergas

ı 35977 (10/POP-004259)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación coas situacións que se están a producir nos hospi117008
tais do Sergas como consecuencia do pechamento de camas e unidades

ı 35941 (10/POP-004269)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a inclusión exclusivamente do presidente da Fundación Francisco Franco na programación
inicial de entrevistas do programa da Televisión de Galicia Bos días do 30 de agosto de 2018, no que
117010
se ía tratar o asunto da exhumación dos restos do ditador

ı 36014 (10/POP-004270)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre as razóns do Goberno galego para adoptar a decisión de exixirlles ás deputacións provinciais
de Pontevedra e Ourense a achega dun cincuenta por cento das axudas destinadas aos concellos
pola vaga de lumes de outubro de 2017
117012

ı 36057 (10/POP-004271)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para velar polos intereses das persoas usuarias
da AP-9
117014

ı 36063 (10/POP-004272)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego en relación co proxecto de central hidroeléctrica reversible promovido por Gas Natural SDG, S. A. nos ríos Salas e Limia
117017

ı 36069 (10/POP-004273)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións previstas polo Goberno galego diante do Goberno central en relación coa caducidade da concesión outorgada a Elnosa en Lourizán, o desmantelamento da factoría, a descontaminación dos terreos ocupados e a súa recuperación para o uso público segundo o establecido no
Plan de ordenación do litoral
117021

ı 36073 (10/POP-004274)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o futuro laboral dos traballadores da empresa pública Seaga que están a prestar servizos de
prevención, defensa e extinción de incendios forestais
117024

ı 36079 (10/POP-004275)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para garantir o futuro do Centro Galego de Bos
Aires, así como a protección e salvagarda do patrimonio cultural que custodia
117029

ı 36084 (10/POP-004276)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a data estimada pola Xunta de Galicia para a apertura ao público das instalacións do auditorio
117032
de Lugo

ı 36091 (10/POP-004277)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as intencións da Xunta de Galicia referidas á asunción da necesidade dunha tarifa eléctrica
117035
galega que teña en conta a nosa condición de produtores

ı 36116 (10/POP-004278)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a sentenza xudicial referida á actuación da Xunta de Galicia en relación cun caso de acoso
117039
escolar en Narón

ı 36121 (10/POP-004279)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para rematar coa situación do río Barbaña na
provincia de Ourense por mor das continuas verteduras incontroladas
117042

ı 36127 (10/POP-004280)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para anunciar a candidatura de Galicia para o acollemento do
Laboratorio Europeo de Control Bacteriolóxico de Bivalvos despois da votación no seo da Unión
Europea que negaba esa posibilidade
117045

ı 36134 (10/POP-004281)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do número de exames que debe corrixir cada tribunal
das probas selectivas para a cobertura de prazas de docentes para o ensino público
117047

ı 36145 (10/POP-004283)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desmantelamento do encoro da Baxe, en
Caldas de Reis, xa que os expertos consideran que é a única solución á proliferación da microcistina
117050

ı 36146 (10/POP-004284)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas a adoptar polo Goberno galego en relación á proliferación de microcistina no encoro do Umia en Caldas de Reis e o seu posible desmantelamento
117054

ı 36151 (10/POP-004285)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego destinadas a garantir os dereitos de aborto no territorio
117058
galego e no ámbito da sanidade pública
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ı 36162 (10/POP-004286)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a dotación polo Goberno galego de medios materiais e humanos suﬁcientes ao servizo de
urxencias do CHUS
117062

ı 35419 - 35651 (10/POP-004162)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para contribuír ao desenvolvemento do asociacionismo que traballa con persoas que padecen o trastorno do espectro do autismo en Ourense
116769

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

ı 36154 (10/PUP-000189)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as medidas a tomar polo Goberno galego en relación ao problema medioambiental e de
117064
saúde pública que será o estado do encoro da Baxe e do río Umia

116754

X lexislatura. Número 355. 13 de setembro de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 10 de setembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

Admisión a trámite e publicación
- 35437 (10/POP-004167)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o cumprimento das ambulancias UVI móbiles do 061 co peso máximo permitido pola lei
- 35447 (10/POP-004168)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego referida á relación contractual que está a manter cos centros
concertados para a prestación do servizo de diálise
- 35448 (10/POP-004169)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para o cumprimento das recomendacións
do Consello de Contas de Galicia referidas á actividade concertada da diálise no Sergas
- 35454 (10/POP-004171)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a denuncia da Xunta de Persoal do Hospital Comarcal do Salnés referida ao traslado da atención aos partos durante os meses de verán ao Complexo Hospitalario de Pontevedra
- 35458 (10/POP-004172)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para a aplicación polas entidades bancarias de medidas xustas ás persoas que non poden afrontar o pagamento da súa hipoteca
- 35462 (10/POP-004174)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación do transporte sanitario terrestre
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- 35467 (10/POP-004175)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Sergas para non cumprir as recomendacións da Organización Mundial da Saúde
respecto do número de matronas
- 35472 (10/POP-004176)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das consecuencias que tería a imposibilidade de
evacuar os carrís exteriores da ponte de Rande no caso de emerxencia
- 35475 (10/POP-004177)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto do número de persoas galegas en situación de
desemprego que non reciben prestación
- 35477 (10/POP-004178)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da defensa, diante da empresa concesionaria, das
reivindicacións laborais dos técnicos en coidados auxiliares de enfermaría (TCAE) do novo hospital
de Vigo referidas ao traslado das bolsas da roupa sucia
- 35479 (10/POP-004179)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para procurar unha saída consensuada ás demandas dos médicos internos residentes (MIR) do Complexo Hospitalario Universitario
de Ourense referidas á redistribución das áreas de descanso vixente desde o 10 de maio de 2018
- 35482 (10/POP-004180)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o resultado das xestións realizadas polo Goberno galego ante o Banco de Santander para o
mantemento en Galicia da marca Banco Pastor como ﬁlial, como marca diferenciada
- 35484 (10/POP-004181)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha actuación para garantir a viabilidade dunhas
pensións dignas en Galicia
- 35486 (10/POP-004182)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre as previsións do Sergas respecto da recuperación dos acordos de mellora das condicións laborais e salariais do seu persoal suspendidos desde o ano 2010
- 35488 (10/POP-004183)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a planiﬁcación do Goberno galego para solucionar o déﬁcit de profesionais existente no Sergas
- 35493 (10/POP-004184)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o número de camas que se van pechar durante os meses de verán nos diferentes hospitais
do Sergas
- 35494 (10/POP-004185)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cobertura dos permisos do persoal nos servizos
de radioloxía e laboratorios dos hospitais do Sergas durante os meses de verán
- 35497 (10/POP-004186)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir unhas condicións axeitadas na
cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
- 35501 (10/POP-004187)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a existencia dalgún protocolo no Sergas para a retirada do dispositivo intrauterino Essure
- 35503 (10/POP-004188)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 8 máis
Sobre o estado de execución no que se atopan as obras de reforma da ponte da Barca, na estrada
PO-531, entre os concellos de Pontevedra e Poio
- 35505 (10/POP-004189)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 8 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a licitación e adxudicación das obras de execución do
proxecto de acondicionamento e mellora da seguridade da estrada PO-531 na Devesa, segunda
fase, correspondente á clave PO/17/001.06
- 35510 (10/POP-004191)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as demandas realizadas ou previstas polo Goberno galego ao Goberno central para evitarlles
ás persoas galegas a constante suba do prezo da electricidade
- 35520 (10/POP-004192)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar as reiteradas verteduras que se
veñen producindo no río Támega e os seus aﬂuentes
- 35522 (10/POP-004193)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia das actuacións para evitar a fenda de
xénero no sistema cientíﬁco e tecnolóxico de Galicia
- 35524 (10/POP-004194)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o nomeamento da ex-conselleira de Sanidade para a dirección da empresa pública Galaria,
encargada de xestionar a alta tecnoloxía do Sergas
- 35525 (10/POP-004195)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da contratación de máis persoal para facer
os TAC e informar deles
- 35530 (10/POP-004196)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de reducir o IVE aplicado á factura eléctrica
- 35531 (10/POP-004197)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Vázquez Verao, Paula
Sobre a solución prevista pola Xunta de Galicia ante a falta de recoñecemento profesional da titulación de técnico de atención a persoas en situación de dependencia
- 35534 (10/POP-004198)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das irregularidades detectadas pola Inspección de Traballo nas contratacións de persoal substituto no Sergas
- 35536 (10/POP-004199)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dos recursos humanos e económicos
necesarios para o desenvolvemento do Plan galego de prevención de suicidios
- 35538 (10/POP-004200)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o número de persoas reclusas tratadas coa medicación contra a hepatite C desde a entrada
en vigor do convenio asinado polo Sergas coa Dirección Xeral de Institucións Penitenciarias para a
aplicación do disposto no plan nacional ao respecto
- 35632 (10/POP-004201)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a consolidación, conservación e
accesibilidade da torre medieval de Sande, no concello de Cartelle
- 35638 (10/POP-004202)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dos recursos humanos e materiais necesarios ao Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
- 35642 (10/POP-004203)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para corrixir as deﬁciencias detectadas na atención que se está a prestar en materia de cirurxía pediátrica en Ourense
- 35648 (10/POP-004204)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das actuacións levadas a cabo para lle ofrecer á cidadanía ourensá un centro de saúde de primeira no barrio do Couto
- 35658 (10/POP-004205)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitar o impacto do desenvolvemento e
da concreción ﬁnal das obras de execución do proxecto integrador da estación intermodal de Ourense no centro de saúde da Ponte
- 35668 (10/POP-004206)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á necesidade de poñer en marcha unha estratexia galega de atención ás persoas con dano cerebral adquirido
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- 35669 (10/POP-004207)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o cumprimento da Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de
compañía
- 35672 (10/POP-004208)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para acabar coas listas de espera no concello de Poio
- 35676 (10/POP-004209)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da demora da Consellería de Sanidade na posta en marcha das medidas reﬂectidas
no acordo parlamentario do 22 de abril de 2015 para a mellora da atención sanitaria á doenza da
endometriose
- 35741 (10/POP-004210)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para arranxar as deﬁciencias e carencias detectadas no funcionamento do Hospital Psiquiátrico de Conxo
- 35744 (10/POP-004211)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a publicación dos informes recibidos polo Sergas
respecto do problema detectado nos contedores que transportan o instrumental cirúrxico esterilizado nos hospitais de Vigo
- 35745 (10/POP-004212)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para resolver o problema detectado nos contedores que transportan o instrumental cirúrxico esterilizado nos hospitais de Vigo
- 35751 (10/POP-004213)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para apoiar a expansión do cultivo e procesado
da castaña como medio para recuperar o dinamismo económico e ﬁxar poboación no medio rural
- 35752 (10/POP-004214)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre a promesa do Goberno galego de non privatizar os servizos sanitarios
- 35762 (10/POP-004215)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitar a incidencia que está a ter para a
poboación das comarcas de Ourense a falta de atención de cirurxía pediátrica no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
- 35766 (10/POP-004216)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención das demandas das e dos profesionais
sanitarios co ﬁn de reforzar os servizos necesarios e evitar as consecuencias dos recortes e a precarización do servizo de transporte urxente, así como do servizo de asistencia sanitaria urxente en
xeral
- 35768 (10/POP-004217)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da xestión levada a cabo pola Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol en relación co servizo de limpeza dos centros hospitalarios
- 35770 (10/POP-004218)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas das e dos profesionais
sanitarios do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos referidas ao aumento do persoal, principalmente de enfermaría, auxiliar e celador ou celadora
- 35775 (10/POP-004220)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para evitar a repetición de feitos de igual ou similar
índole ao acontecido na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Hospital de Conxo
- 35778 (10/POP-004221)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para resolver as carencias e deﬁciencias detectadas na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña
- 35785 (10/POP-004222)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre as razóns da situación xerada no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña como consecuencia das listas de espera de Traumatoloxía e a demora na reapertura das unidades de Oncoloxía e de Cirurxía Plástica, así como das camas pechadas durante o verán
- 35794 (10/POP-004223)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para demandar o abaratamento da conexión ferroviaria Avant Ourense-Santiago de Compostela-A Coruña
- 35802 (10/POP-004224)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir o mantemento dos postos de traballo da fábrica de Sargadelos, en Cervo, así como o futuro da empresa
- 35820 (10/POP-004225)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 4 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia das actuacións levadas a cabo polo Concello de Miño
en relación coa convocatoria de subvencións dirixida ás entidades locais para a contratación laboral
temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración
social de Galicia
- 35830 (10/POP-004226)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia en relación coa situación de
precariedade laboral existente na empresa concesionaria do mantemento da autovía do Salnés
- 35834 (10/POP-004227)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do arranxo das deﬁciencias detectadas polos profesionais e doentes nas instalacións do Punto de Atención Continuada de Tui
- 35836 (10/POP-004228)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as novas adxudicacións feitas polo Sergas á empresa Ibérica de Mantenimiento, S. A.
- 35841 (10/POP-004229)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que vai realizar o Goberno galego para reverter que as pensións en Galicia
sexan das máis baixas do Estado
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- 35845 (10/POP-004230)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia en Galicia dun verdadeiro sistema de
atención á dependencia
- 35851 (10/POP-004231)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as posibles irregularidades detectadas a ﬁnais de agosto en relación cos contratos dos bulldozer destinados á loita contra os incendios forestais, as cámaras de vixilancia dos lumes, a minimización da superﬁcie queimada e a revogación da declaración de nivel 2 do incendio de Vilaza
- 35861 (10/POP-004232)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do incremento que presenta a débeda pública de Galicia no primeiro trimestre de
2018
- 35862 (10/POP-004233)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns do incremento que presenta a débeda pública de Galicia no primeiro trimestre de
2018 en relación co conxunto das comunidades autónomas
- 35863 (10/POP-004234)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a parte da débeda pública que presenta Galicia no primeiro trimestre de 2018 que é levada
a cabo a través dos mecanismos extraordinarios de ﬁnanciamento
- 35864 (10/POP-004235)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a parte da débeda pública que presenta Galicia no primeiro trimestre de 2018 que corresponde á establecida coas entidades bancarias
- 35865 (10/POP-004236)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as entidades ﬁnanceiras coas que Galicia se endebeda
- 35866 (10/POP-004237)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre o custo da débeda pública eventualmente contraída por Galicia coas entidades bancarias
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- 35867 (10/POP-004238)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da baixada que presenta a licitación da Administración central para Galicia no ano 2017, en relación co ano 2016
- 35868 (10/POP-004239)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as consecuencias que vai ter a baixada da licitación pública en Galicia no ano 2017 nos orzamentos xerais do Estado para a Comunidade Autónoma
- 35892 (10/POP-004240)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns existentes para que Galicia sexa a Comunidade Autónoma onde máis se incrementa
a débeda pública no primeiro trimestre de 2018
- 35893 (10/POP-004241)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre as razóns da evolución que presenta a licitación pública en Galicia no ano 2017 en relación
co resto das comunidades autónomas
- 35904 (10/POP-004242)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o plan de actuación que vai desenvolver o Goberno galego para o mantemento da calidade
asistencial da atención primaria no Sergas
- 35924 (10/POP-004243)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da posta á disposición dos concellos dos medios e os
apoios necesarios para a execución das franxas de protección e seguridade contra os lumes no
prazo establecido pola lexislación vixente
- 35932 (10/POP-004244)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 8 máis
Sobre os trámites que debe seguir a Xunta de Galicia conxuntamente co Consorcio da Zona Franca
de Vigo para o cumprimento dos prazos establecidos para a execución do proxecto de construción
do primeiro campus de formación profesional na cidade
- 35934 (10/POP-004245)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
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Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas pola Xunta de Galicia para o remate do Bosque de
Galicia, na Cidade da Cultura de Galicia
- 35936 (10/POP-004246)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para avanzar na construción e posta en
marcha do ediﬁcio Fontán na Cidade da Cultura de Galicia
- 35944 (10/POP-004247)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para estabilizar a poboación de xabaril
- 35951 (10/POP-004248)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 3 máis
Sobre a actuación que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas condicións laborais de
Eulen e outras empresas que lle prestan servizos
- 35956 (10/POP-004249)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do denominado viario do Vao, que conecta a estrada
PO-531 de Vilagarcía de Arousa coa estrada PO-310 da parroquia de Campañó, como unha alternativa á estrada PO-308
- 35964 (10/POP-004250)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para privatizar o servizo do Gabinete de Prensa da Estrutura
Organizativa de Xestión Integrada do Salnés
- 35969 (10/POP-004251)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da situación que están a padecer o persoal e os doentes a consecuencia do problema de sobresaturación que hai no Complexo Hospitalario Universitario
de Ourense
- 35970 (10/POP-004252)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as demandas dos celadores e das celadoras do Hospital Comarcal do Salnés relacionadas
coa falta de persoal e as condicións laborais
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- 35971 (10/POP-004253)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o cumprimento do compromiso referido ao
arranxo das deﬁciencias existentes no Centro de Saúde de Marín
- 35972 (10/POP-004254)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o seguimento que está a facer a Consellería de Sanidade en relación co grao de cumprimento da Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas
terminais
- 35974 (10/POP-004256)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a idoneidade da política de xestión sanitaria que está a levar a cabo o Goberno galego para
o mantemento dun servizo sanitario público e de calidade
- 35975 (10/POP-004257)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o pechamento de servizos na sanidade
- 35976 (10/POP-004258)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da realización dunha contratación dilixente e transparente no Sergas
- 35977 (10/POP-004259)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación coas situacións que se están a producir nos hospitais do Sergas como consecuencia do pechamento de camas e unidades
- 35941 (10/POP-004269)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a inclusión exclusivamente do presidente da Fundación Francisco Franco na programación
inicial de entrevistas do programa da Televisión de Galicia Bos días do 30 de agosto de 2018, no que
se ía tratar o asunto da exhumación dos restos do ditador
- 36014 (10/POP-004270)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre as razóns do Goberno galego para adoptar a decisión de exixirlles ás deputacións provinciais
de Pontevedra e Ourense a achega dun cincuenta por cento das axudas destinadas aos concellos
pola vaga de lumes de outubro de 2017
- 36057 (10/POP-004271)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para velar polos intereses das persoas usuarias
da AP-9
- 36063 (10/POP-004272)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego en relación co proxecto de
central hidroeléctrica reversible promovido por Gas Natural SDG, S. A. nos ríos Salas e Limia
- 36069 (10/POP-004273)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as xestións previstas polo Goberno galego diante do Goberno central en relación coa caducidade da concesión outorgada a Elnosa en Lourizán, o desmantelamento da factoría, a descontaminación dos terreos ocupados e a súa recuperación para o uso público segundo o establecido no
Plan de ordenación do litoral
- 36073 (10/POP-004274)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o futuro laboral dos traballadores da empresa pública Seaga que están a prestar servizos de
prevención, defensa e extinción de incendios forestais
- 36079 (10/POP-004275)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para garantir o futuro do Centro Galego de Bos
Aires, así como a protección e salvagarda do patrimonio cultural que custodia
- 36084 (10/POP-004276)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a data estimada pola Xunta de Galicia para a apertura ao público das instalacións do auditorio
de Lugo
- 36091 (10/POP-004277)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
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Sobre as intencións da Xunta de Galicia referidas á asunción da necesidade dunha tarifa eléctrica
galega que teña en conta a nosa condición de produtores
- 36116 (10/POP-004278)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a sentenza xudicial referida á actuación da Xunta de Galicia en relación cun caso de acoso
escolar en Narón
- 36121 (10/POP-004279)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para rematar coa situación do río Barbaña na
provincia de Ourense por mor das continuas verteduras incontroladas
- 36127 (10/POP-004280)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para anunciar a candidatura de Galicia para o acollemento do
Laboratorio Europeo de Control Bacteriolóxico de Bivalvos despois da votación no seo da Unión
Europea que negaba esa posibilidade
- 36134 (10/POP-004281)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do número de exames que debe corrixir cada tribunal
das probas selectivas para a cobertura de prazas de docentes para o ensino público
- 36145 (10/POP-004283)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desmantelamento do encoro da Baxe, en
Caldas de Reis, xa que os expertos consideran que é a única solución á proliferación da microcistina
- 36146 (10/POP-004284)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas a adoptar polo Goberno galego en relación á proliferación de microcistina no encoro do Umia en Caldas de Reis e o seu posible desmantelamento
- 36151 (10/POP-004285)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego destinadas a garantir os dereitos de aborto no territorio
galego e no ámbito da sanidade pública
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- 36162 (10/POP-004286)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a dotación polo Goberno galego de medios materiais e humanos suﬁcientes ao servizo de
urxencias do CHUS

Admisión da retirada e publicación do acordo
- 35419 - 35651 (10/POP-004162)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para contribuír ao desenvolvemento do asociacionismo que traballa con persoas que paSdecen o trastorno do espectro do autismo en Ourense
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 35651.

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento do Parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación
- 36154 (10/PUP-000189)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as medidas a tomar polo Goberno galego en relación ao problema medioambiental e de
saúde pública que será o estado do encoro da Baxe e do río Umia
Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Traballadores do 061 levan tempo advertindo do perigo dos vehículos de
transporte sanitario urxente por incumprimento da normativa aplicable,
especialmente na cuestión do peso e a falta de material.
Como consecuencia das dilixencias previas abertas polo Xulgado de instrución
número 2 de Santiago, nunha causa por presuntos delitos de prevaricación e
tráfico de influencias na adxudicación dun concurso de transporte sanitario
urxente do 061, un informe pericial encargado pola policía xudicial, constata o
incumprimento da normativa e o exceso de peso respecto da masa máxima
autorizada nos vehículos, exceso de polo menos 200 quilos, o que eleva o risco
de accidentes, nun transporte que ten que facer fronte a conducións extremas,
confirmando así o xa denunciado.
Ademais do exceso de peso, son máis os incumprimentos detectados no informe,
como por exemplo, a falta de rodas de reposto.
Con todo, o goberno asegurou o ano pasado que se estaba a cumprir estritamente
a normativa desoíndo as advertencias dos traballadores do servizo, en canto a
falta de seguridade e a carencia de material.

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
PREGUNTA:
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-

Pode asegurar o Goberno que as ambulancias UVI móbiles do 061
compren co peso máximo permitido pola Lei?

Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 30/08/2018 14:46:44
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A enfermidade renal crónica, está recoñecida a nivel mundial como un problema
de saúde pública que afecta a unha parte significativa da poboación. O tratamento
mediante diálise, representa un último recurso terapéutico, independentemente do
transplante.
O Servizo Galego de Saúde, carece de medios propios para prestar este
tratamento, así como dun plan específico de saúde renal que aborde o diagnóstico
e tratamento da enfermidade dun xeito detallado e específico.
O Consello de Contas, no seu informe do ano 2012 relativo á fiscalización da
actividade concertada da diálise no SERGAS, instaba a abordar ese plan
específico e aumentar o control da actividade concertada por existir diferentes
irregularidades na mesma.
Concluída o propio Consello, que nos servizos de hemodiálise os prezos variaban
sen existir razóns de natureza económica ou prestacional que xustificase esta
variación, advertindo situacións particulares como as do Centro Souto Boo na
que os prezos non respondían nin no concepto, nin no importe, ás características
da prestación contratada.
Ademais, centraba tamén unha das súas conclusións e recomendacións na
necesidade de adaptar os procedementos contractuais á normativa de aplicación,
considerando que o réxime de acordos que vinculan a entidade co SERGAS non
se consideran axeitados para definir a relación contractual.
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
-

Considera o Goberno que é axeitada a relación contractual que mantén cos
centros concertados para a prestación do servizo?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 31/08/2018 10:02:57
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A enfermidade renal crónica, está recoñecida a nivel mundial como un problema
de saúde pública que afecta a unha parte significativa da poboación. O tratamento
mediante diálise, representa un último recurso terapéutico, independentemente do
transplante.
O Servizo Galego de Saúde, carece de medios propios para prestar este
tratamento, así como dun plan específico de saúde renal que aborde o diagnóstico
e tratamento da enfermidade dun xeito detallado e específico.
O Consello de Contas, no seu informe do ano 2012 relativo á fiscalización da
actividade concertada da diálise no SERGAS, instaba a abordar ese plan
específico e aumentar o control da actividade concertada por existir diferentes
irregularidades na mesma.
Concluída o propio Consello, que nos servizos de hemodiálise os prezos variaban
sen existir razóns de natureza económica ou prestacional que xustificase esta
variación, advertindo situacións particulares como as do Centro Souto Boo na
que os prezos non respondían nin no concepto, nin no importe, ás características
da prestación contratada.
Ademais, centraba tamén unha das súas conclusións e recomendacións na
necesidade de adaptar os procedementos contractuais á normativa de aplicación,
considerando que o réxime de acordos que vinculan a entidade co SERGAS non
se consideran axeitados para definir a relación contractual.
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
-

Cales foron as actuacións levadas a cabo para dar cumprimento ás
recomendacións do Consello de Contas?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 31/08/2018 09:54:18
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A Xunta de Persoal do Hospital do Salnés acaba de denunciar a última orde que a
dirección do centro está a dar as matronas, para o traslado de partos ao Complexo
Hospitalario de Pontevedra de xeito que sexan atendidos solo os partos
inminentes pero que incluso estes, unha vez producido o nacemento, tamén sexan
derivados para Pontevedra.
Denuncian, que estas derivacións son unha consecuencia máis da política de
recortes de servizos que xa se leva a cabo de xeito estrutural durante os meses de
verán no Hospital, onde é habitual o peche da terceira planta.
No caso dos partos, ademais da propia decisión, o persoal denuncia que non se
estea a dar a orde por escrito e que estas decisións poden causar complicacións
para as mulleres que teñan que ser trasladadas a outro hospital.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
-

Que explicación pode ofrecer a Xunta de Galicia ante esta información?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 31/08/2018 10:42:14
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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

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores,
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 Pleno, relativa á avaliación do código de boas
prácticas bancarias.

O Real Decreto-lei 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urxentes de
protección de debedores hipotecarios sen recursos, recollía o popular “código de
boas prácticas” para a banca, cuxa aplicación por parte das entidades de crédito é
voluntaria, como expresamente regulaba o artigo 5.1. Este carácter voluntario
implica que se trata dunha norma inxusta, que comporta unha clara desigualdade
diante da lei, pois permite manter os privilexios da banca e aparentar a concesión
de dereitos á posición máis débil, ás persoas afectadas polos impagamentos
hipotecarios, cando en realidade ditos dereitos só poderán ser exercidos, non en
virtude de norma legal, senón da súa admisión voluntaria polas entidades de
crédito. É dicir, de feito o Goberno delegou a súa función de gobernar, pois
remite o cumprimento das normas ao que voluntariamente acorde o sector
bancario.
A gran maioría das entidades bancarias adheríronse ao Código de Boas
Prácticas, porén practicamente ningunha deles ofrece o que se propoñía no citado
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Código. Así, deberían ofrecer unha moratoria de cinco anos a partires da primeira
falta de pagamento. Porén, non o ofrecen ao cliente e na práctica optan por
propoñer novas hipotecas ou avais familiares. Maioritariamente ten que ser a
persoa afectada a que solicite a súa aplicación, e a banca rexeita máis da metade
das solicitudes, alegando que non se cumpren os requisitos.
Na maioría dos casos, as entidades bancarias ofrecen como alternativas
dende créditos persoais ate avais familiares, porén non ofrecen a moratoria a
cinco anos estipulada no Código de Boas Prácticas, e por outra banda, as
entidades tampouco ofrecen información aos clientes a respecto da posibilidade
de acollerse a algunha acción contemplada no Código, a pesares de que o propio
código indica “a obriga por parte da entidade de informar aos seus clientes das
posibilidades de acollerse a unha serie de vantaxes, tan pronto o banco teña
coñecemento da falta de pagamento ou do atraso do pago dunha cota.
A propia aprobación dun Código de Boas Prácticas para resolver unha
abafante situación que atravesan miles de cidadáns e cidadás derivada do
sobreendebedamento inducido pola propia banca recoñece que antes houbo malas
prácticas, porén, lonxe de supoñer unha penalización á banca que as cometeu,
viuse recompensada cunha norma feita a medida dos seus intereses. Xa que logo,
o Código de Boas Prácticas queda reducido a unha declaración de boas
intencións sen que na práctica sexa unha ferramenta útil para evitar
desafiuzamentos e permitir que, nunha situación de impago, as persoas afectadas
poidan continuar na vivenda acolléndose á moratoria e pagando unicamente
xuros.
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Máis aínda, o citado Código non obriga á dación en pagamento, polo que
perde calquera utilidade para as miles de familias que están en situación de
desafiuzamento. Máis aínda, recentemente tivemos mostras do incumprimento do
Código por parte, por exemplo, do Banco Santander, de recente expansión en
Galiza e multado polo Banco de España en agosto de 2018 por unha infracción
grave tipificada no artigo15 do citado Real Decreto-Lei 6/2012, que consiste en
incumprir as obrigas de aplicar as previsións do Código desde que a persoa
debedora acredita que se encontra dentro do limiar da exclusión. Son feitos
gravísimos que merecen a nosa atención.

Dende o BNG apostamos por un maior compromiso con esta realidade,
tamén por parte da Xunta de Galiza. Por estes motivos formúlase a seguinte
pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións levou ou vai levar a cabo o goberno goberno galego para
que se apliquen medidas xustas por parte da banca ás persoas afectadas polas
hipotecas en Galiza?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2018 10:52:46

María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2018 10:52:51

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2018 10:52:52

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2018 10:52:53

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2018 10:52:55

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2018 10:52:56
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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 Pleno.

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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Por todo o exposto anteriormente, o deputado e a deputada que asinan
formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Considera a Xunta de Galicia que a situación do transporte sanitario terrestre
en Galicia é satisfactoria?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

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 10:58:21
Noela Blanco Rodríguez na data 31/08/2018 10:58:28
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Segundo a OMS, as matronas desenvolven un papel fundamental en relación á
saúde das mulleres, non só na atención durante a xestación ou o parto, si non
tamén en todas as etapas da vida sexual e reprodutiva da muller.
Con todo, pese as recomendacións de ratios por parte da OMS, estas seguen a ser
inadecuadas tanto na atención primaria como especializada por parte do Servizo
Galego de Saúde, que ten deseñado un Plan Integral de Saúde da Muller que
resulta imposible levar a cabo de xeito equitativo en todo o territorio, xa que se
produce una iniquidade asistencial en función da zona onde se resida. Neste
sentido, Ourense é o sitio máis castigado principalmente e de xeito alarmante na
Atención Primaria, onde soamente existen 8 matronas para toda a provincia de
Ourense, que conta cunha poboación de 160.453 mulleres.
A Asociación Galega de Matronas denuncia a absoluta precariedade,
especialmente na zona de Ourense, onde resulta totalmente imposible levar a
cabo o Plan Integral de saúde da muller.
Esta situación, non ten moitas trazas de mellorar, tendo en conta que para a
seguinte OPE non están previstas prazas de matronas e as actuais están sendo
amortizadas en lugar de ser cubertas.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea pregunta:

116784

-

Por que non cumpre o Servizo Galego de Saúde coas recomendacións da
OMS en canto ao número de matronas?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 31/08/2018 11:00:43
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, 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 Pleno.

Pasados 8 meses desde a apertura ao tráfico da ampliación da ponte de
Rande, aínda seguen a realizarse traballos de conservación e mantemento desta
infraestrutura. Como consecuencia destas obras, as pasarelas de evacuación dos
carrís exteriores están ocupadas permanentemente con casetas e diversa
maquinaria, o que impide a súa utilización en caso dunha emerxencia.
Trátase dunha situación de grave risco pois en caso de accidente os
vehículos que circulan polo carril exterior quedarían atrapados ao non ter
ningunha posibilidade de evacuación.

Por isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Como valora o Goberno galego a situación das obras da ponte de Rande e
as consecuencias que tería a imposibilidade de evacuar os carrís exteriores en
caso de emerxencia?
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Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2018 11:03:35

María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2018 11:03:41

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2018 11:03:44

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2018 11:03:47

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2018 11:03:48
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Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2018 11:03:49

3

116788

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
Pleno, relativa ás medidas á tomar coas prestacións asistencias e por desemprego.

O sistema de protección de desemprego veu recortadas as contías das prestacións
e endurecidos os requisitos de acceso a estas. Durante os últimos anos vimos
denunciando o continuo deterioro do sistema de protección social das persoas
traballadoras que están en situación de desemprego. Vimos como a taxa de cobertura de
desemprego diminuíu até situarse preto do 50%, case a matade das persoas que están
desempregadas non teñen acceso a ningún tipo de prestación. Das que teñen acceso a
metade téñeno a prestacións non contributivas, é dicir, a subsidios que non cobren as
necesidades máis básicas. En Galiza das máis de 188.000 persoas desempregadas, 93.000
non cobran ningún tipo de prestación económica.
O Goberno do Partido Popular, no seu afán centralizador pretende unificar as
axudas de carácter asistencial (PAE, RAI, PREPARA), a pesares de que a xestión das
mestas ten sido declarada competencia das comunidades autónomas por parte do Tribunal
Constitucional, non fai efectiva a sentenza e intégraas na seguridade social, nun intento
de impedir que ningunha administración aumente a taxa de cobertura tanto en número
persoas perceptoras como na súa contía.
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Nun momento onde o PIB medra teoricamente ao 3%, e onde as cotizacións por
desemprego no ano 2017 teñen 2.300 millóns de superávit, pretende acometer mais unha
reforma que empobrece á clase traballadora.

Por estas razóns formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que opinión lle merece ao Goberno galego que máis da metade das persoas
galegas que están en situación de desemprego non cobren ningunha prestación?

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 11:09:56

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2018 11:10:01
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Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2018 11:10:02

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2018 11:10:04

Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2018 11:10:05

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2018 11:10:06
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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 Pleno, relativa ás reivindicacións dos TCAEs do Novo Hospital de Vigo.

A decisión do Partido Popular de construír o Novo Hospital de Vigo polo
modelo chamado eufemisticamente, colaboración Público Privada non só converteu á
concesionaria na responsábel do proxecto de construción senón que supuxo cederlle á
mesma a explotación e a xestión de moitos dos servizos do NHV. Converteuse en
propietaria do Hospital durante os 20 años da concesión. Convértese na que toma as
decisións. Dentro deses servizos está a limpeza e a lavandería, que todo indica pretende
realizar sen a dotación de persoal suficiente, coa intención que pasen os TCAE a
realizar parte das labores que realizaban persoal de limpeza, en concreto o traslado das
bolsas da roupa sucia dende a porta das habitacións.
Diante desta situación o Sergas na vez de esixir a realización destas tarefas á
empresa e que esta teña a dotación de persoal precisa, toma a decisión de sobrecargar
aínda máis ao seu propio persoal, creando deste xeito un máis que xusto conflito.
O BNG esíxelle rectificación ao Sergas, que deixe de protexer á empresa
concesionaria e pase a defender ao seu persoal, xa está ben que a prioridade sexa o
negocio e o lucro para a empresa e o gasto e o traballo a costa do orzamento público e
do persoal.
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Xa é tempo de que o PP e a Xunta abandonen a submisión coa concesionaria e
empecen a defender os interesen dos galegos e galegas. Resulta indecente que despois
dunha concesión millonaria que nos está a costar millóns de euros, asistamos
continuamente a situacións como a do conflito que estamos a vivir c@s TCAEs no
NHV.

Polas razóns expostas formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai o Goberno galego deixar de protexer á empresa concesionaria do NHV e vai
pasar a defender ao seu persoal?

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:
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María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2018 11:12:19

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2018 11:12:23

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2018 11:12:25

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2018 11:12:26

Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2018 11:12:28

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2018 11:12:29
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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 Pleno, relativa ás demandas das e dos MIR do CHUO e a resposta da Xunta de
Galiza.

O pasado 14 de maios as e os médicos internos residentes (MIR) do Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense fixeron constar nun comunicado público un
conxunto de demandas arredor da redistribución de cuartos de descanso para o persoal
residente de garda de presenza física, en vigor dende o 10 de maio de 2018. A xuízo do
Bloque Nacionalista Galego é unha nova mostra da constante improvisación da
dirección do Complexo e do Sergas, que carecen dunha planificación a respecto da
reordenación que precisa a infraestrutura após a apertura do novo edificio e que segue
sen ter claro que vai facer coas partes dos outros edificios que precisan dunha
rehabilitación e mellora que non acaba de chegar.
Na denuncia da situación as e os médicos explican que a redistribución foi
ordenada de xeito unilateral pola dirección para ampliar os seus despachos e que
ademais o seu resultado é inasumíbel por varios motivos, entre os que se encontran que
a redistribución implica que a nova ubicación das habitacións non permite o descanso e
inclúen, de forma literal, as seguintes explicacións, entre outras:
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É unha zona de paso, con circulación ininterrompida por camas e

padiolas dos servizos de coidados intensivos e reanimación; aparellos portátiles de
radiografía...


Condicións de silencio e seguridade nulas: está nunha área de acceso

público non restrinxido.


Non están asignadas por especialidade, o que supón que as chamadas a

unhas especialidades espertarán aos residentes de outras.


Mal illamento de portas e ventás, sen sistemas de calefacción e aire

acondicionado axeitados.


Non hai posibilidade de regular manualmente a temperatura.



Condicións de hixiene en estado precario. Billas que perden auga,

teléfonos de ducha rotos, falta de presión, alicatado e chan rotos...


Ausencia de privacidade: un baño por cada catro persoas, a compartir

por cada dúas habitacións.


o cambio de habitacións entrou en vigor sen realizar previamente o

traslado de mobiliario, enviado dende as habitacións habilitadas ás desmanteladas; o
que supuxo un trastorno para os residentes de garda aquel primeiro día.


tras a ampliación do CHUO existen áreas noutras zonas do complexo

que poderían ser perfectamente habilitadas para ubicar os novos despachos sen
necesidade de desprazar as habitacións de garda de residentes de especialidades
hospitalarias.
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Desde o Bloque Nacionalista Galego alármanos tanto a situación referida e
documentada con fotografías como a resposta emitida por parte do SERGAS, nun ton
ameazante e refractario a calquera tipo de diálogo. A xuízo do Bloque Nacionalista
Galego, a Xunta de Galiza debe sentarse a dialogar co colectivo de médicas e médicos
internos residentes (MIR) do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense con
carácter inmediato e buscar unha saída negociada ás súas demandas.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións levou ou vai levar a cabo a Xunta de Galiza para buscar unha
saída consensuada ás demandas do colectivo de médicas e médicos internos residentes
(MIR) do CHUO?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018

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

Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2018 11:17:05

María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2018 11:17:09

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2018 11:17:10

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2018 11:17:11

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2018 11:17:13

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2018 11:17:14
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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 Pleno, relativa ás iniciativas a tomar para o mantemento da marca Pastor en
Galiza e con ela os postos de traballo.

O Banco Santander ven de iniciar o proceso de integración xurídica das tres
entidades bancarias Santander- Popular- Pastor. A pretensión é unificar e centralizar
todo na marca Santander, e ao final do proceso desprenderse da filial Banco Pastor.
Este novo movemento significa continuar co proceso de “reestruturación” do
sector financeiro, co obxectivo de concentrar e centralizar a toma de decisións, un
proceso ao que se destinaron máis de 58.000 millóns de euros de fondos públicos, dos
que o Bando de España ven de recoñecer que só se van recuperar unha mínima parte.
Para Galiza este proceso ten nefastas consecuencias, perda de capacidade e
decisión financeira, exclusión dunha parte importante da poboación do mesmo,
concentración bancaria, redución de operadores e a perda de miles de postos de traballo.
O sector financeiro sáldase en Galiza dende o 2009 ata o de agora cunha perda de 5.000
empregos.
Estamos de novo diante dun proceso de destrución de emprego, e de perda de
capacidade financeira, de novo a expensas do que decidan en Madrid, en base aos seus
intereses e non aos de Galiza.
1
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A compra do Banco Popular-Pastor por parte do Santander, polo prezo
simbólico dun euro, significou un novo golpe ao sistema financeiro galego, máis unha
vez, na busca de maiores beneficios. O Santander coa entrada do Banco Pastor
converteuse na segunda entidade en cota de mercado en Galiza chegando case ao 29%,
mais a costa de deixar tirad@s a traballadores e traballadoras.
O BNG súmase á preocupación d@s traballadores e traballadoras por esta
situación, mais tamén pola situación futura do persoal da rede do grupo bancario,
porque todo evidencia que este é un novo banzo no proceso descrito, do que xa tiñamos
advertido.
É preciso defender a mellora das condicións laborais, o mantemento dos postos
de traballo e que se É moi importante que se manteña a filial de “Banco Pastor” en
Galiza pola grande relevancia que ten para o noso país, tanto desde o punto de vista do
negocio como do punto de vista do emprego. Porque permite maior proximidade ao
mercado galego, ao tecido económico e produtivo e ademais tributa aquí.
A desaparición da filial do Banco Pastor suporía un grave prexuízo colectivo
para Galiza pola perda dunha entidade galega, aínda que sexa en forma de filial, porque
se poden perden a metade dos 2.200 postos de traballo existentes na actualidade, e un
prexuízo individual porque a maioría do cadro de persoal ten unha media idade por
debaixo dos 50 anos, e polo tanto de difícil colocación laboral.
No mes de xuño do 2017 o Presidente da Xunta comprometeu a mediar coa
dirección do Banco Santander para que esta filial de Banco Pastor e a súa estrutura
financeira se mantivera en Galiza.
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Por todas as razóns expostas formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Cal é o resultado das xestións realizadas polo Presidente da Xunta diante do
Banco Santander, prometidas en xuño de 2017, para manter en Galiza a marca Banco
Pastor como filial, como marca diferenciada?

Santiago de Compostela, 26 de abril 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 26/04/2018 18:25:47

Noa Presas Bergantiños na data 26/04/2018 18:25:52

Olalla Rodil Fernández na data 26/04/2018 18:25:57
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Xosé Luis Bará Torres na data 26/04/2018 18:26:02

Xose Luis Rivas Cruz na data 26/04/2018 18:26:12

Ana Pontón Mondelo na data 26/04/2018 18:26:15
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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 Pleno, 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.
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.
1
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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 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
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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 formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Está realizando algunha actuación o Goberno galego para garantir a viabilidade
dunhas pensións dignas @s galeg@s?

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 11:32:08

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2018 11:32:11
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Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2018 11:32:13

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2018 11:32:14

Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2018 11:32:16

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2018 11:32:17
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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,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Pleno, relativa á recuperación dos acordos de
mellora de condicións de traballo e salariais do persoal do Sergas.

O sangrado do sistema sanitario público de Galiza é unha constante, é a
folla de ruta do PP á fronte do Goberno galego.
Dentro deste sangrado os profesionais son dos principais damnificados
por unha política de persoal que maltrata ao persoal fixo e que maltrata ao
persoal contratado.
É precisa a reposición de todos os dereitos laborais, económicos e sociais
que durante estes anos lle foron eliminados aos traballadores e traballadoras do
sistema sanitario público de Galiza.
No ano 2010 o Goberno galego suspendeu os acordos retributivos
asinados na mesa sectorial do Sergas, acordos retributivos 2008/12, que recollía
incrementos salariais no complemento específico , polo que se retribúen as
condicións específicas do posto de traballo atendendo á súa dificultade,
responsabilidade, coñecemento, penosidade... percibe por este concepto unha
cantidade inferior ao resto de persoal da Administración Autonómica. Atención
1
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continuada, retribúe a penosidade da prestación de servizo: nocturnidade,
domingos , días feriados e gardas, a retribución do persoal do Sergas por estes
conceptos está a cola do resto de servizos de saúde. Acordo de Carreira
profesional, suspendida desde o ano 2010. Acordo de equiparación salarial
persoal de PACs, atención continuada.
É evidente que coa recuperación de dereitos que están a recuperar, de
xeito parcial, que afectan ao conxunto das empregadas/os públicos, non queda
saldada a débeda que a Xunta do PP ten c@s traballadores/as da sanidade.
Coa escusa da crise a Consellaría de Sanidade, dun xeito unilateral,
deixou en suspenso a aplicación dos acordos asinados aos que se chegara en
canto a melloras retributivas e nas condicións de traballo.

Polas razóns expostas formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Vai o Sergas proceder á recuperación dos acordos de mellora de
condicións de traballo e salariais do seu persoal, conxelados desde o ano 2010?

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2018

Asdo.: Montserrat Prado Cores
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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 19/04/2018 12:59:04

Ana Pontón Mondelo na data 19/04/2018 12:59:10

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/04/2018 12:59:11

Olalla Rodil Fernández na data 19/04/2018 12:59:13

Noa Presas Bergantiños na data 19/04/2018 12:59:14

Xosé Luis Bará Torres na data 19/04/2018 12:59:16
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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), a iniciativa
das deputadas e deputados ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan
a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, relativa á necesidade de adaptación
das prazas de formación MIR e EIR, e de convocatoria de OPE, as necesidades reais de
profesionais no Sergas.

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 xeralizado, 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.
Con data 18 de maio de 2012 publicouse do DOG a orde pola que se aproba o
Plan de Ordenación de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, dado que a
vixencia do mesmo era ata o 31 de decembro de 2013, publicouse o 5 de decembro a
orde pola que se aproba o Plan de ordenación de recursos humanos relativo á
xubilación, prolongación da permanencia e prórroga no servizo activo do persoal
estatutario do Servizo Galego de Saúde.
Este Plan, concibido como un instrumento de planificación, conclúe que hai un
importante envellecemento do persoal: “no dito instrumento de planificación, logo de
1
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analizarse as necesidades da organización sobre a base do estudo e valoración previos
da estrutura poboacional e a actual configuración do cadro de persoal do Servizo
Galego de Saúde, conclúese un significativo envellecemento en termos globais do
persoal do organismo, de xeito paralelo ao da propia poboación galega, que resulta
máis acusado no colectivo de persoal licenciado sanitario. A dita circunstancia ten
unha singular incidencia en diversos aspectos organizativos da actividade asistencial,
entre os que cabe destacar a dispoñibilidade decrecente do citado colectivo para a
cobertura da atención continuada.”
...”Derivado da normativa e do diagnóstico de situación efectuado no propio
instrumento de planificación, o precedente Plan de ordenación de recursos humanos do
Servizo Galego de Saúde dispuxo, como medida xeral de ordenación, a perda da
condición de persoal estatutario fixo dos seus profesionais por cumprimento da idade
de xubilación forzosa.”
É unha evidencia, que se a Consellaría de Sanidade non adapta as prazas de
formación ás necesidades asistenciais, a consecuencia será que en pouco tempo o Sergas
non disporá de persoal para cubrir as vacantes que se van producindo por xubilación,
nin ausencias, baixas...
O Sergas non actúa en formación e non leva a cabo políticas laborais que
fomenten que @s profesionais que se forman se lles ofreza condicións laborais dignas
para levar a cabo en Galiza os seus proxectos vitais e polo tanto emigran a onde si llas
ofrecen.
Como consecuencia desta nefasta política de persoal levada a cabo polo Partido
Popular na Consellaría de Sanidade, cada vez é máis patente que non hai profesionais
dispoñíbeis para cubrir baixas, vacacións, licenzas, permisos...
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Para ter uns servizos públicos de calidade, unha sanidade pública de calidade é
preciso ter profesionais formados, cualificados e en número suficiente, por esta razón
formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Cal é a planificación, se ten algunha, do Goberno galego para solucionar o
déficit de profesionais no Sergas?

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 11:34:47

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2018 11:34:52

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2018 11:34:53
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Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2018 11:34:55

Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2018 11:34:56

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2018 11:34:57
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Un ano máis, coa chegada do verán, a Consellería de Sanidade pon en marcha o
peche de camas nos hospitais da rede pública, situación que só empeora as xa
alarmantes listas de espera e crea as condicións idóneas para que se sigan a
producir os xa coñecidos colapsos nas urxencias.
Así mesmo, consultas e probas de atención especializada vense afectadas pola
non cobertura dos permisos do persoal. Circunstancia que afecta tamén ao
diagnóstico e o control das diferentes patoloxías.
Ademais dos servizos hospitalarios, os peches tamén afecta a consultas na
atención primaria, tamén coa non cobertura dos permisos vacacionais, aforrando
os costes de substitucións, pero afondado na precarización dos dereitos laborais.
Esta situación agrávase cada ano, cun incremento no peche destes servizos. De
feito, a estas alturas son xa varios os hospitais e centros de saúde que están a
sufrir estas carencias de servizos, existindo denuncias por parte da Xunta de
persoal dos respectivos hospitais.
No CHUO, por exemplo, están a denunciar que baixo os eufemismos de
“flexibilización da hospitalización ou de camas de expansión” existen unidades
baleiras pero doentes amontoados en salas sen ventilación nin intimidade.
No CHOP, a xerencia acaba de anunciar o peche de 80 camas que comezarán en
xuño na unidade de lactancia e continuarán durante os meses de xullo, agosto e
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setembro en outras unidades como medicina interna, pneumoloxía ou
traumatoloxía.
No Salnés, o peche estrutural que se produce todos os veráns na terceira planta,
está xa a ter as súas consecuencias como a derivación dos partos a Pontevedra.
No CHUAC, o peche de 170 camas está a provocar saturacións en urxencias,
consecuencia tamén dun desmantelamento da atención primaria no que a falta de
cobertura dos postos de traballo, aumenta a demora nas citas e obriga a moitas
persoas a acudir ás urxencias hospitalarias.

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta:
-

Cal é o número de camas que se van a pechar nos diferentes hospitais do
SERGAS?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Un ano máis, coa chegada do verán, a Consellería de Sanidade pon en marcha o
peche de camas nos hospitais da rede pública, situación que só empeora as xa
alarmantes listas de espera e crea as condicións idóneas para que se sigan a
producir os xa coñecidos colapsos nas urxencias.
Así mesmo, consultas e probas de atención especializada vense afectadas pola
non cobertura dos permisos do persoal. Circunstancia afecta tamén ao
diagnóstico e o control das diferentes patoloxías.
Ademais dos servizos hospitalarios, os peches tamén afecta a consultas na
atención primaria, tamén coa non cobertura dos permisos vacacionais, aforrando
os costes de substitucións, pero afondado na precarización dos dereitos laborais.
Esta situación agrávase cada ano, cun incremento no peche destes servizos. De
feito, a estas alturas son xa varios os hospitais e centros de saúde que están a
sufrir estas carencias de servizos, existindo denuncias por parte da Xunta de
persoal dos respectivos hospitais.
No CHUO, por exemplo, están a denunciar que baixo os eufemismos de
“flexibilización da hospitalización ou de camas de expansión” existen unidades
baleiras pero doentes amontoados en salas sen ventilación nin intimidade.
No CHOP, a xerencia acaba de anunciar o peche de 80 camas que comezarán en
xuño na unidade de lactancia e continuarán durante os meses de xullo, agosto e
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setembro en outras unidades como medicina interna, pneumoloxía ou
traumatoloxía.
No Salnés, o peche estrutural que se produce todos os veráns na terceira planta,
está xa a ter as súas consecuencias como a derivación dos partos a Pontevedra.
No CHUAC, o peche de 170 camas está a provocar saturacións en urxencias,
consecuencia tamén dun desmantelamento da atención primaria no que a falta de
cobertura dos postos de traballo, aumenta a demora nas citas e obriga a moitas
persoas a acudir ás urxencias hospitalarias.

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta:
-

Cal será a cobertura de permisos nos servizos de radioloxía e laboratorios?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, 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 Pleno, relativa á corrección inmediata das deficiencias das cociñas da EOXI de
Ourense e da actual cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense antes da
posta en funcionamento do novo servizo de cociña do novo edificio do Hospital.

O Complexo Hospitalario de Ourense viña contando cun servizo de cociña no
que as e os traballadores do servizo preparaban a comida para dar servizo ás
necesidades da instalación hospitalaria. Segundo as últimas informacións facilitadas
pola propia Xunta de Galiza na Cámara, o o servizo de cociña futuro do Hospital
ourensá contará cun sistema mixto de liña tradicional e liña fría ou precociñada
instalado no novo edificio.
Porén, en canto esta realidade non se verifica, vén de ser demostrado que tal e
como denunciaba a Comisión de centro, organizacións sociais e o Bloque Nacionalista
Galego, a actual cociña está nunha situación extrema que debe ser corrixida. Máis aínda
hai que recordar que as e os profesionais así como o persoal usuario levan anos
demandando unha mellora das instalacións de cociña. Por outra banda, a situación de
deterioro da actual cociña e a distancia entre os edificios novo e antigo engade novas
dificultades ao desenvolvemento do traballo da cociña que van en detrimento das e dos
traballadores e poden chegar a repercutir tamén nos e nas usuarias. Mesmamente o
Bloque Nacionalista Galego denunciou esta situación no propio Parlamento Galego en
reiteradas ocasións.
1
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De forma especial, a este grupo parlamentar preocúpalle a demora da nova
cociña así como ter coñecido a información pública de que a Inspección de Traballo
recoñecera determinadas eivas denunciadas pola Confederación intersindical galega o
pasado 11 de abril de 2018.
O Bloque Nacionalista Galego considera esta situación de especial gravidade
polo que relata a Inspección e polo coñecemento de que a propia Consellaría era
consciente.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións vai levar a cabo a Xunta de Galiza para garantir as condicións
adecuadas da cociña Complexo Hospitalario Universitario de Ourense?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018

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

Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2018 12:34:36

María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2018 12:34:43

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2018 12:34:45

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2018 12:34:46

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2018 12:34:48

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2018 12:34:50
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O método anticonceptivo ESSURE é un dispositivo que consiste nun resorte de
metal composto de titanio, níquel e aceiro inoxidable con fibras de poliéster, que
é introducido nas trompas de falopio, creando nas mesmas unha obstrución
progresiva que provoca o efecto anticonceptivo.
A polémica deste anticonceptivo xira entorno aos efectos secundarios adversos
que provoca na saúde das mulleres que o utilizan, o que levou a súa retirada
primeiro en Reino Unido o 13 de xuño de 2017 e en setembro dese mesmo ano
en España de xeito temporal, pasando a

ser definitivo en novembro.

Actualmente a súa comercialización está prohibida en toda a Unión Europea.
Con todo, existen mulleres afectadas por eses efectos secundarios tales como
dores na zona pélvica e abdominal, efectos no sistema inmunolóxico, alerxias ao
níquel, migrañas ou efectos secundarios hormonais que afectan directamente a
saúde das mesmas.
Ante esta situación, foron moitas as que se organizaron e están a denunciar por
diferentes vías os danos ocasionados na saúde, intentando facer conciencia da
propia dimensión do problema.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
-

Existen algún protocolo no SERGAS para a retirada deste anticonceptivo?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018.
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Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 31/08/2018 12:33:28

116824

Á Mesa do Parlamento
Jacobo Moreira Ferro, Martín Fernández Prado,Guadalupe Murillo Solís, Marta
Novoa Iglesias,Diego Calvo López, Jaime Castiñeira Broz, María Julia Rodríguez
Barreira, Gonzalo Trenor López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna deputadas e
deputados 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 en Pleno.
O pasado 5 de xullo formalizouse o contrato administrativo de obras de reparación da
Ponte da Barca, ubicada na PO-531, entre os Concellos de Pontevedra e Poio. As
obras foron adxudicadas por un importe total de 930.809,05 euros, e teñen un prazo de
execución de 5 meses.
O proxecto foi redactado despois de levar a cabo minuciosos estudos da infraestrutura
para analizar o seu estado, contando para elo incluso con imaxes obtidas a través de
drons.
A actuación inclúe a renovación da marquesiña que protexe as beirarrúas, unha nova
estrutura de madeira especialmente deseñada para evitar a acumulación da auga e a
cuberta será de aluminio para garantir a maior resistencia. A súa execución conleva unha
gran complexidade ao ter que realizar os traballos en altura minimizando o impacto no
tráfico e no tránsito dos peóns.

Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes Preguntas
Orais en Pleno:

-En que estado de execución se atopan as obras de reforma da Ponte da Barca?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018.
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Asinado dixitalmente por:
Jacobo Moreira Ferro na data 31/08/2018 12:43:29
Martín Fernández Prado na data 31/08/2018 12:44:02
María Guadalupe Murillo Solís na data 31/08/2018 12:44:12
Marta Novoa Iglesias na data 31/08/2018 12:44:23
Diego Calvo Pouso na data 31/08/2018 12:44:37
Jaime Castiñeira Broz na data 31/08/2018 12:44:48
María Julia Rodriguez Barreira na data 31/08/2018 12:44:57
Gonzalo Trenor López na data 31/08/2018 12:45:10
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 31/08/2018 12:45:20
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Á Mesa do Parlamento
Jacobo Moreira Ferro, Martín Fernández Prado, Guadalupe Murillo Solís, Marta
Novoa Iglesias, Diego Calvo López, Jaime Castiñeira Broz, María Julia Rodríguez
Barreira, Gonzalo Trenor López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna deputadas e
deputados 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 en pleno.
O pasado 14 de agosto a Axencia Galega de Infraestruturas aprobou o proxecto de
construción do acondicionamento e mellora da seguridade viaria da PO-531 na Devesa.
Segunda fase, de clave PO/17/001.06.
Trátase doutra das actuacións que está a levar a cabo a Consellería na estrada PO-531,
despois da construción da rotonda de acceso ao Polígono de Sequeiros, que xa ten
contribuído a calmar o tráfico e a facilitar o acceso seguro e o cambio de sentido, evitando
situacións perigosas que se producían antes desa obra.
Tamén está prevista a construción dunha senda na Devesa (Pontevedra), ata A Bretoña
(Barro), no marco do Plan de Sendas de Galicia.
Todas elas, actuacións que responden ao compromiso da Xunta cos veciños para ir
executando un programa de intervencións na dita estrada, e que redundan nunha
mellora da accesibilidade e da seguridade, tanto dos vehículos como dos peóns e
ciclistas.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan a seguinte Pregunta
Oral en Pleno:

-Cales son as previsións para licitar e adxudicar as obras ?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018

Asinado dixitalmente por:
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Jacobo Moreira Ferro na data 31/08/2018 12:31:58
Martín Fernández Prado na data 31/08/2018 12:32:15
María Guadalupe Murillo Solís na data 31/08/2018 12:32:39
Marta Novoa Iglesias na data 31/08/2018 12:32:49
Diego Calvo Pouso na data 31/08/2018 12:34:36
Jaime Castiñeira Broz na data 31/08/2018 12:34:46
María Julia Rodriguez Barreira na data 31/08/2018 12:34:54
Gonzalo Trenor López na data 31/08/2018 12:35:10
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 31/08/2018 12:35:31

116828

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
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, 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 Pleno.

Desde o nacionalismo galego temos denunciado o gran calote que supón o
mercado eléctrico no Estado español, máis aínda despois das modificacións legais
emprendidas polo goberno central do Partido Popular a partir de 2011 e até 2018, que
non fixeron máis que contribuír ao escurantismo dun oligopolio cuxo funcionamento
está nas antípodas da transparencia. Tampouco parece que atallar este problema vaia ser
unha prioridade para o goberno socialista de Sánchez.
Na actualidade, en aras do presunto “déficit tarifario” o emporio eléctrico
continúa mantendo os seus beneficios a custo das persoas consumidoras, supoñendo un
abuso ao tratarse dun ben de primeira necesidade. Doutra banda, dende o punto de vista
territorial, é un sistema deseñado en base a unha óptica centralista que sitúa a Madrid
como punto central e deseña o sistema obviando a distribución das fontes de
electricidade e as consecuencias que ten esta produción sobre as poboacións e territorios
que a acollen. Deste xeito, as políticas centralistas e ao servizo das eléctricas do Partido
Popular teñen impedido a negociación dunha tarifa eléctrica galega con base na
condición de Galiza como excedentaria na produción de electricidade malia que isto
abriría as portas a unhas menores e máis controladas tarifas, redundando en última
instancia no ben dos e das consumidoras domésticas e das empresas.
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O último mércores de agosto, o prezo da electricidade volveu marcar no Estado
español un limiar histórico, despois do récord sostido a comezos desde mes, o seis de
agosto, en plena vaga de calor. Desta forma, o coñecido como “pool” pechou o martes
cun prezo para o mércores 29 de agosto de 70,99 euros Mwh. As e os expertos estiman
que 2018 será o ano co prezo da luz máis caro da historia. As razóns son múltiples pero
unha fundamental é o sistema de conformación de prezos e o denominado “pool”.

Por todo isto formulamos a seguinte pregunta para a súa reposta oral en Pleno:
Que actuacións ten desenvolvido ou vai desenvolver o Goberno galego para
demandar que os galegos e galegas non sufran a constante subida do prezo da luz?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018

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

Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2018 12:49:49

María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2018 12:49:54

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2018 12:49:56

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2018 12:49:57

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2018 12:49:59

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2018 12:50:00
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, 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 Pleno, relativa ás posíbeis verteduras industriais no río Támega de Ourense.

Desde o Bloque Nacionalista Galego temos denunciado reiteradamente tanto os
incumprimentos e danos en múltiples aspectos (ambiental, viario, etc) das obras do
AVE como as deficiencias de que a xestión e actuación de boa parte dos nosos ríos
pertenza ao goberno central, nomeadamente nas comarcas aglutinadas baixo a
distribución provincial de Ourense.
Unha vez máis, o pasado martes 8 de maio, e non é a primeira, conforme consta
por denuncias públicas feitas xa non pola organización nacionalista, senón tamén por
colectivos de defensa do medio ambiente e o territorio, produciuse novamente unha
vertedura que afectou ao Támega. Sen ir máis lonxe, foi xa no ano 2013 cando ADEGA,
Asociación para Defensa Ecolóxica de Galiza, presentou reclamacións ao respecto.
Na data referida produciuse unha nova vertedura ao río Cabras, afluente do
Támega. Vertedura que a todas luces parece ser procedente das obras do AVE. Neste
sentido, cómpre recordar que a maioría das verteduras prodúcense cando teñen lugar
treboadas ou choivas intensas na zona, o cal parece indicar algún tipo de carencia canto
ás medidas de prevención e contención. Máis aínda, existe a sospeita de que a
concorrencia deste tipo de condicións climáticas pode ter sido aproveitada para baleirar
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balsas con depósitos e que podería explicar a observancia de presunta contaminación
producida por lodos xa que as augas presentan unha cor grisácea ou marrón.
Hai que engadir que boa parte do territorio potencialmente afectado por estas
verteduras ten diversos graos e figuras de protección como a propia Rede Natura. Máis
aínda, segundo lle foi transmitido a este Grupo Parlamentar, no ano 2015 ADEGA
realizou unha analítica na que se detectou a presenza de metais pesados.
Cómpre recordar que após a nova vertedura do 8 de maio que chegou a ser
visíbel no paso do Támega por Verín, as autoridades do Concello de Verín
desenvolveron unha serie de actuacións de vixiancia e posta en común na procura dunha
solución. Así mesmo, a Mancomunidade sumouse a esta vontade. Porén, alén da
implicación municipal, desde o Bloque Nacionalista Galego, á luz destas cuestións,
consideramos que a Xunta de Galiza e a Consellaría competente debe centrar esforzos
nesta cuestión e deixar de ignorar un problema ambiental potencialmente grave que
mesmo pode ter repercusións na saúde pública.
Coa chegada do verán repetíronse as sospeitas de verteduras e mesmo a
poboación da zona desenvolveu unha gran manifestación a comezos de agosto con saída
de Cerdedelo para demandar solucións para o río.
Finalmente, cómpre recordar tamén a distorsión que supón na xestión e nos usos
do Támega, tanto por parte da veciñanza como do tecido asociativo como dos termos
municipais, a anomalía de non pertencer a unha institución galega. Das catro bacías
existentes en Galiza, a Xunta de Galiza só conta con competencias exclusivas na bacía
hidrográfica Galicia-Costa. A Demarcación Hidrográfica do Douro é de xestión
exclusiva do goberno central.

2
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Por todos estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para impedir a reiteración de
verteduras no río Támega ou nos seus afluentes?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2018 13:11:21

María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2018 13:11:26

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2018 13:11:28
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Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2018 13:11:29

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2018 13:11:31

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2018 13:11:33
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores,
Luis Bará Torres, Xosé Luis Rivas Cruz 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 Pleno, sobre as actuacións que ten previsto desenvolver a Xunta de Galiza para
evitar que a maternidade penalice o desenvolvemento da carreira investigadora das
mulleres.

Nas últimas décadas, numerosos estudios teñen analizado a existencia, causas e
alcance da brecha de xénero na ciencia e na tecnoloxía. Estes estudos sinalan que
existen menos investigadoras, publican menos, obteñen menos financiamento e máis
atrancos para progresas na súa carreira como científicas e tecnólogas.
Esta situación de desigualdade ten motivado a aprobación de resolucións e
iniciativas a nivel institucional que expresan a preocupación pola escasa representación
das mulleres na investigación científica e tecnolóxica. Entre os estudos relacionados con
este asunto destaca o informe que ETAN (European Technology Assessment Network),
publicou en 2001. Trátase dun documento referencial neste ámbito. Entre as súas
conclusións destaca que considera que a infrarrepresentación das mulleres ameaza os
obxectivos científicos de alcanzar a excelencia, ademais de ser un malgaste e unha
inxustiza. No citado informe

introdúcense unha serie de recomendacións para

establecer cambios nas políticas públicas que rematen coa brecha de xénero neste
ámbito. Entre as principais recomendacións que realiza están:
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A recompilación de datos desagregados por sexo e comparables

entre países.



Realización dunha análise das barreiras que impiden o acceso

pleno das mulleres á ciencia e á tecnoloxía e o seu ascenso.



A análise das diferenzas salariais existentes.



Proceder a unha integración da igualdade de trato, de accións

positivas e do mainstreaming de xénero nas políticas educativas e científicas.



Mellorar as prácticas de selección e de promoción profesional.



Representación mínima dun 40% de mulleres en todos os

ámbitos.



Orientación académica e laboral non sexista.



Procurar o emprego de persoas expertas volantes

Malia que van case dúas décadas desde a aprobación destas directrices, así como
diferentes plans e resolucións tanto no ámbito galego como estatal e internacional, a
discriminación de xénero segue a ser unha realidade que se manifesta no ámbito do
coñecemento e da ciencia. Os datos estatísticos e as denuncias que se veñen formulando
así o confirman.
Recentemente unha investigadora galega do Sergas (María de la Fuente)
denunciaba ser discriminada polo feito de acollerse a baixas relacionadas coa súa dobre
maternidade” . María ten 39 anos, é científica e nai de dous fillos. Denuncia con toda
clareza que “Como tantas mulleres, fun penalizada no traballo debido á maternidade.” A

2
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causa reside nunha discriminación evidente: o seren avaliados os seus méritos
(publicacións científicas, conferencias, patentes, teses doutorais dirixidas.…) nun
período de tempo concreto, non se ten en conta o tempo que estivo de baixa por
maternidade. Isto constitúe unha desvantaxe e unha penalización polo feito de exercer
os seus dereitos como traballadora cando é nai e un incumprimento da lexislación
vixente na Galiza en materia de igualdade. Así o artigo 1. 2. d) do DECRETO
lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galiza en materia de igualdade,
establece que “O fomento da comprensión da maternidade como unha función social,
evitando os efectos negativos sobre os dereitos da muller, e ademais instrumentando
outros efectos positivos. A protección da maternidade é unha necesidade social que os
poderes públicos galegos asumen e recoñecen politicamente. Sendo a maternidade un
ben insubstituíble, todas as cargas e os coidados que supón, a gravidez, o parto, a
crianza, a socialización dos fillos, deben recibir axuda directa das institucións públicas
galegas, co fin de non constituíren discriminación gravosa para as mulleres. Neste
sentido, a Xunta de Galicia aplicará todas as súas competencias para conseguir que se
materialice, na práctica, o principio mencionado e a maternidade deixe de ser carga
exclusiva das nais e motivo de discriminación para as mulleres.“
Cómpre unha actuación dos poderes públicos galegos e nomeadamente da Xunta
de Galiza con competencias en materia de igualdade para evitar situacións como as que
relatamos nesta iniciativa e evitar as discriminacións de xénero. Só desde unha aposta
real e clara por facer efectiva a igualdade de oportunidades e dereitos entre homes e
mulleres se pode construír con éxito un espazo galego de investigación.

Por todo o dito formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:

3
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Considera suficiente as accións para evitar a brecha de xénero na sistema
científico e tecnolóxico da Galiza?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2018 13:18:51

María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2018 13:18:55

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2018 13:18:57

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2018 13:18:58
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Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2018 13:18:59

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2018 13:19:01
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Segundo o documento sobre conflito de intereses no ámbito da saúde, publicado
pola Xunta de Galicia e aprobado polo Consello de Bioética de Galicia,
denomínase conflito de intereses ao conxunto de circunstancias que orixina un
risco de que o xuízo ou a actuación dun profesional respecto dun interese
primario poida verse influído de forma indebida por un interese secundario.
Na mesma liña, a Lei 1/2016 de Transparencia e Bo Goberno, explica na súa
exposición de motivos a necesidade de potenciar o control sobre os eventuais
conflitos de intereses que poidan xurdir no exercicio do altos cargos, regulando
ditos conflitos no artigo 43 da mesma norma.
Con todo, a práctica está moi lonxe da teoría e nestes últimos meses non paran de
saír exemplos prácticos de portas xiratorias e desvíos de poder no eido da
sanidade galega.
A última noticia a atopamos na designación da ex conselleira de Sanidade Rocío
Mosquera para a dirección da empresa pública Galaria, encargada de xestionar a
alta tecnoloxía da sanidade galega.
Neste sentido, é necesario cuestionar en primeiro lugar a propia existencia de
Galaria (antigo MEDTEC) como empresa provedora de servizos de alta
tecnoloxía, ao ser un foco de denuncia pública por opacidade, ademais de resultar
incomprensible que sendo a innovación en tecnoloxía unha das motivacións da
existencia da empresa, esta estea subcontratada polo SERGAS mediante unha
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colaboración público-privada, un tipo de xestión ao que a Sra. Mosquera foi moi
proclive na súa etapa na Consellería de Sanidade con fórmulas e modelos de
xestión privada, especialmente agraviantes para a área sanitaria de Vigo, e con
decisións mediatizadas por conflitos de interese e políticas privatizadoras.
A encomenda realizada para a xestión da Oficina Técnica do Novo Hospital de
Vigo e a subcontratación coa empresa Efficiencia Clinical Management, non só
constituíu unha porta xiratoria en sí mesma, si non que tivo uns pésimos
resultados de xestión, chegando a ser substituída pola xestión pública. No
referente ao Novo Hospital de Vigo, a ex conselleira puxo en marcha a
privatización do mesmo mediante unha fórmula de concesión de obra pública a
iniciativa de financiación privada, coñecida como PFI, pola que se privatizou a
xestión no novo hospital e se reduciron de forma substancial as prestacións
sanitarias do mesmo para favorecer os intereses económicos da empresa privada
concesionaria, que a día de hoxe xa ten amortizado un terzo da débeda de
construción, mentres que o Servizo Galego de Saúde deberá pagar un canon de
68 millóns a esta empresa durante a lo menos 20 anos, a maiores dos custos de
outros servizos como a limpeza ou a lavandería.
Respecto ao conflito pola xestión privatizadora do Novo Hospital de Vigo, non
debemos esquecer que este rematou co seu mandato cando foi cesada como
Conselleira logo dunha masiva manifestación na que a cidadanía de Vigo
rexeitou a súa política sanitaria.
Pero os tratos de favor da Sra. Mosquera, exemplificáronse tamén coa renovación
do concerto co Hospital Povisa cun evidente conflito de intereses ao formar parte
dos órganos directivos Do Hospital A nosa Señora da Esperanza, pertencente o
grupo Povisa.
A elección deste persoa, constitúe unha falta de respecto a cidadanía e á propia
lexislación en materia de incompatibilidades non so polo trato de favor ás
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empresas privadas durante o seu mandato como conselleira se non porque
durante a súa carreira profesional veu ocupando varios postos de relevancia na
xestión de empresas e hospitais privados que facturan grandes cantidades ao
Servizo Galego de Saúde.
Esta noticia, únese a xa publicada fai uns meses sobre a purga do Goberno de
Feijóo aos xefes de servizo de varios hospitais que podían resultar incómodos
para a execución das privatizacións levadas a cabo dende a súa chegada ao
goberno, manifestando Xustiza, tanto en primeira instancia como no Tribunal de
Xustiza de Galicia que eses ceses e as súas novas adxudicacións, estaban viciadas
dun evidente desvío de poder, como foi o caso da praza que se entregou a
Manuel Bustamante, marido da exconselleira de sanidade a Sra. Mosquera.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta:
-

Que opinión lle merecen estas actuacións ao Goberno?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018.

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

Eva Solla Fernández na data 31/08/2018 12:49:03
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
As listas de espera no SERGAS supoñen un grave problema na sanidade pública
galega, sendo das máis elevadas do Estado.
Fai pouco que nos facíamos eco das denuncias de pacientes oncolóxicos en
relación as esperas para realizar un TAC e para que se lles informe do resultado
do mesmo. Unha situación que reviste unha especial gravidade posto que os
TACs, son probas determinantes e supoñen unha peza clave para saber a
situación ou avance do cancro así como para o cambio na quimio ou radioterapia.
O problema, non é só a espera para facer o TAC, si non tamén, o tempo no que se
tarda en informar sobre o mesmo, xa que a falta de persoal de radioloxía ten
como consecuencia que aínda que baixen as listas de espera para facer o TAC, as
oncólogas e oncólogos non poden informar aos seus pacientes sobre a situación
do cancro ou a terapia que deben seguir ao non ter o informe de radioloxía.
A zona máis afectada por esta espera é Ourense, pero actualmente estase a
incrementar o número de días para o informe do TAC no Hospital Clínico de
Santiago, segundo nos teñen denunciando pacientes afectados por esta espera.

Por todo o anterior, o Grupo de En Marea presenta a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral en Pleno:
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-

Ten pensado a Consellería de sanidade contratar a mais persoal tanto
para facer os TACs como para informar dos mesmos?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 31/08/2018 12:52:00
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, 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 Pleno.

As perspectivas para o 2018 canto á suba de prezos e o seu correlato na
situación económica das e dos galegos non é todo o alentadora que pretendeu a
autocomplacencia do Partido Popular na Xunta e no Estado nin ten sido obxecto de
atención por parte do goberno socialista de Pedro Sánchez. A isto súmase unha
fiscalidade excesiva e abusiva que debe ser revisada.
Desde o Bloque Nacionalista Galego temos unha fonda preocupación pola
situación que atravesan moitos galegos e galegas. As consecuencias da crise
socioeconómica sobre a capacidade financeira os fogares galegos continúan a ser un
problema á orde do día debido á falta de recuperación económica, á consolidación do
desemprego e a inestabilidade laboral. Deste xeito, observamos que malia
incrementárense os custos da vida (luz, gas, combustíbeis, peaxes…) non aumenta a
capacidade económica e isto leva a que moitas persoas o pasen realmente mal para
pagar servizos tan básicos como a electricidade.

O prezo da electricidade subiu un 10% en 2017 e prevese para 2018 acadar o
prezo máximo da historia. Malia a importancia doutros factores como os climáticos, é
1
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obvio que o sistema de fixación do prezo da factura, sempre en base á tecnoloxía máis
cara que participa, é determinante. Porén, non son a única causa de que teñamos unha
factura tan elevada e hai decisións políticas que se poden tomar con carácter inmediato
para abaratala.
A electricidade ten no Estado Español ten unha fiscalidade excesiva, ademais do
Imposto Especial á Electricidade, ten o IVE no tramo máis alto, do 21%, o que fai que
sexa un dos IVE máis altos de Europa por detrás dos países nórdicos. Máis aínda, as e
os galegos pagarán máis por causa dos suplementos autonómicos.
Faise a todas luces evidentes que é precisa unha racionalización da súa
fiscalidade, que pasaría por reducir os impostos aplicados e como medida urxente sería
preciso comezar por rebaixar o IVE do 21% ao tipo superreducido do 4%. A única
razón para que isto non se faga é o afán recadatorio do Estado, polo que nun contexto
onde a factura eléctrica ten chegado aos niveis máis altos da última década mentres
aumenta a recadación do Estado a niveis pre crise, é preciso aplicar un IVE acorde coa
concepción da enerxía como un servizo elemental.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Considera o Goberno galego necesario reducir o IVE aplicado á factura
eléctrica?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 31/08/2018 13:34:41

María Montserrat Prado Cores na data 31/08/2018 13:34:45

Ana Pontón Mondelo na data 31/08/2018 13:34:47

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/08/2018 13:34:48

Olalla Rodil Fernández na data 31/08/2018 13:34:49

Xosé Luis Bará Torres na data 31/08/2018 13:34:50
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández e Paula Vázquez Verao, deputadas do Grupo Parlamentar
de En Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Con motivo da entrada en vigor da Lei 39/2006 de Promoción da Autonomía
Persoal e Atención as persoas en situación de Dependencia, foi incluído na
Formación Profesional o ciclo medio de Atención a Persoas en Situación de
Dependencia, cun total de 2.000 horas durante dous cursos e módulos formativos
específicos da materia.
Con todo, as persoas que rematan dito ciclo, atópanse nunha situación total de
desamparo ao comprobar que non poden acceder á profesión para a que se
formaron.
A falta de desenvolvemento e os recortes orzamentarios no cumprimento da Lei
de Dependencia, afectan tamén á saída profesional das persoas que completaron
o ciclo ao non estar a súa titulación contemplada en ningún convenio nin
categoría.
Dende a Administración, por unha banda estase avalando a formación de
profesionais na materia, pero por outra, non se está a recoñecer a existencia de
dita formación. A resposta da Xunta de Galicia ante as queixas das profesionais
solicitando que a súa titulación sexa incluída na categoría 3 das lista de función
pública, é o non recoñecemento da titulación que posúen para o acceso a dita
categoría, remitíndoas a unha categoría inferior para a que non resulta necesaria
ningún tipo de titulación.
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Esta falta de recoñecemento profesional, non só deixa en situación de desamparo
e frustración no mercado laboral ás persoas que cursaron o ciclo, si non que
tamén incide na precarización dun emprego moi demandado, incluído en
categorías sen cualificación a persoas con formación especializada na materia,
desmotivando a formación nunhas tarefas de coidados totalmente necesarias.

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Que solución ten pensada a Xunta de Galicia ante a falta de
recoñecemento profesional desta titulación?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández,
Paula Vázquez Verao
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 31/08/2018 12:57:44

Paula Vázquez Verao na data 31/08/2018 12:57:48
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

Fai tempo que tanto as e os profesionais, como sindicatos, asociación ou o propio
consello de contas, veñen denunciando o abuso da temporalidade nas
contratacións do SERGAS.
A semana pasada, a instancias da Inspección de Traballo que actuou movida por
unha denuncia formulada polo sindicato de enfermería SATSE, a Tesorería
General de la Seguridad Social resolvía que o Servizo Galego de Saúde ten a
obriga de cotizar as fins de semana e festivos nos que sistematicamente parte do
seu persoal contratado permanece de baixa.
As e os profesionais inscritos na listas de contratación do SERGAS, está
recibindo resolución da Dirección Provincial da Seguridade Social nas que se lles
comunica a obriga do SERGAS de ingresar as cotizacións non declaradas por
aqueles días non laborables entre dous ou máis contratos concatenados de luns a
venres.
Segundo a Inspección de Traballo, a práctica habitual consiste en contratar de
luns a venres a unha persoa como substituta dunha praza fixa e dala de baixa na
fin de semana ou festivo para volver a tramitar a s alta no día laborable seguinte.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
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-

Ten coñecemento a Xunta de Galicia sobre as irregularidades que sinala a
Inspección de Traballo en relación ás contratacións no Servizo Galego de
Saúde?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 31/08/2018 13:11:28
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

No ano 2016 suicidáronse en Galicia un 7% máis de persoas que no ano 2015, o
que supón unha taxa de 12,69 mortes por cada 100.000 habitantes, moi superior á
media española de 7,76. Son datos alarmantes que, por desgraza, non están a
recibir a atención que merecen por parte das institucións. Dende o ano 2008, o
número de suicidios supera o de mortes en accidente de tráfico, chegando os
últimos anos a duplicalo (en 2014 morreron en Galicia 181 persoas en accidente
de tráfico e 371 a causa dos suicidios). Non obstante, as institucións galegas e do
estado non desenvolveron medidas de concienciación e prevención para evitar os
suicidios como si se fixo para acabar coas mortes na estrada. Como
consecuencia, os suicidios continúan aumentando, chegando a constituír un
gravísimo problema de saúde pública.

O incremento dos suicidios é en gran medida un síntoma da dor inmensa que
experimenta a sociedade con motivo da crise. Un suicidio non é nunca un asunto
privado, senón que responde a cuestións estruturais que son, por definición,
políticas. Así, durante os anos máis duros da crise, no período comprendido entre
2007 e 2014, España foi vítima dun aumento dos suicidios do 20%, o que se
traduce na tráxica morte de 3.910 persoas. Obsérvase, ademais, que un dos
maiores incrementos prodúcese na franxa de idade que está ao redor dos 50 anos
(un 38%) que coincide precisamente cun dos grupos de poboación máis
castigados pola ausencia de emprego e a precariedade.
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No caso de Galicia, o ano pasado atopamos a maior diferenza co resto do estado
precisamente nos homes de mediana idade e, polo tanto, en idade de traballar e
de formar parte activa da sociedade. Entre os 40 e os 49 anos a taxa de suicidios
en Galicia foi de 15 persoas por cada 100.000 habitantes; se nos centramos só
nos homes, que presentan unha maior mortaldade por suicidio que as mulleres, a
cifra e de 25 por cada 100.000. No resto do estado, a taxa e de 10 persoas (15
varóns) por cada 100.000.

É inevitable preguntarse cantas desas mortes non se terían producido se se
garantiran as condicións materiais mínimas para unha vida digna.

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en pleno:
-

Vai a Xunta de Galicia a dotar de recursos suficientes, tanto económicos
como de persoal, o Plan Galego de Prevención de suicidios?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández na data 31/08/2018 13:19:06
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
PREGUNTA para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao tratamento dos
presos afectados con Hepatite C.

A situación sanitaria que o virus da Hepatite C provoca entre a poboación
reclusa, atópase expresamente recollida no “Plan Nacional para el abordaje de la
Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud”.
A Liña Estratéxica 1 do Plan aprobado polo Ministerio, identifica como
poboación prioritaria en materia de prevención para reducir a incidencia da
Hepatite C ás persoas internas en Institucións Penitenciarias.
A pesar do estipulada no Plan, foron moitos os conflitos xurdidos en relación a
este tema, xa que tanto por parte do Goberno como da Xunta, foi restrinxida a
medicación aos reclusos ao considerar o SERGAS que era competencia do
Ministerio de Interior facerse cargo do tratamento, aplicando un criterio
económico fronte ao dereito á saúde, como así se fixo constar na sentenza do
TSXG de 20 de maio de 2015.
Ante a negativa do SERGAS á dispensación destes tratamentos as persoas
reclusas, a alternativa dada por Instituciones Penitenciarias foi a posibilidade de
que aquelas ou aqueles internos que tivesen prescritos os tratamentos por parte
dos servizos de medicina especializada, tiñan a posibilidade de ser trasladados
aos penais de Madrid II e Madrid V para recibir ditos tratamentos, supoñendo
esta alternativa un agravamento nas condicións de cumprimento de condena para
as persoas afectadas, ao ser estas afastadas do contorno social, como a
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posibilidade de desfrutar das visitas durante os períodos de tratamento.
Converténdose polo tanto nunha medida disuasoria.
Froito dunha iniciativa presentada por AGE na anterior lexislatura e aprobada por
unanimidade neste Parlamento, instouse á Xunta de Galicia a establecer un
sistema coordinado entre o SERGAS e a Dirección General de Instituciones
Penitenciarias para unha aplicación efectiva e eficaz do disposto no Plan para
abordaxe da Hepatite C no ámbito dos centros penitenciarios de Galicia.
Colectivos de afectados denuncian que dende a firma do convenio apenas están
recibindo o tratamento ambulatorio media ducia dos cerca de 164 reclusos aos
que lles foron recetados.

Por todo o anterior, En Marea PREGUNTA:
-

Cal é o número de persoas reclusas tratadas dende a entrada en vigor do
convenio?

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2018.

Asdo..: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, 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 Pleno, relativa á necesidade de consolidación e intervención arredor da torre
medieval de Sande no concello de Cartelle para a súa boa conservación.

No concello de Cartelle, na parroquia de Sande, atópase a coñecida como
fortaleza ou torre de Sande, unha xoia medieval da nosa historia que se levanta sobre
unha superficie rochosa erguéndose a máis de 500 metros de altura. Concibida para a
vixilancia e o control das terras próximas, do mesmo xeito que outras torres
conservadas en concellos próximos como é o caso de Sandiás, esta estrutura constitúe
un dos vestixios de arquitectura de funcionalidade militar existentes na comarca, o que
salienta a importancia desta na Idade Media.
A torre foi declarada como de Interese Turístico Nacional xa no 1949 e atópase
tamén baixo a protección da Declaración xenérica do Decreto de 22 de abril de 1949 e
da Lei n° 16/1985 sobre o Patrimonio Histórico Español. No ano 2009 a Consellería de
Cultura prevía a consolidación e posta en valor das fortalezas e torres militares das
comarcas da Limia, Verín e Terras de Celanova que tería incluído esta torre alén
doutros espazos, porén non chegou a realizarse. Actualmente, esta construción recollida
no Inventario xeral do patrimonio cultural de Galiza da Xunta con protección xurídica
de declaración de Ben de Interese Cultural.
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Cómpre recordar que a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de
Galiza recolle no seu artigo 88 como patrimonio arquitectónico “a) Os bens propios da
arquitectura defensiva, entendendo por tal todas as estruturas construídas ao longo da
historia para a defensa e o control dun territorio do que forman parte. No conxunto da
arquitectura defensiva destacan singularmente os castelos, as torres defensivas, as
murallas e os muros circundantes urbanos, as construcións defensivas con baluartes e os
sistemas defensivos que configuran, os arsenais navais, os cuarteis, as baterías de costa,
as polvoreiras e os restos de todos eles, con independencia do seu estado de
conservación, de se se encontran soterrados ou descubertos ou de se se integran ou non
noutro ben inmoble. Todas estas tipoloxías de inmobles construídos antes de 1849 teñen
a consideración de bens de interese cultural.”
Malia estes recoñecementos e a importancia cultural, histórica e patrimonial da
torre, actualmente atópase nun estado alarmante que require de intervención por parte
das administracións. O seu acceso é complicado por mor da maleza e da superficie
rochosa e ademais hai dúbidas canto á seguridade xa que o aspecto (especialmente unha
fenda situada nun dos muros) parece indicar que a falta de coidado e intervención puido
afectar negativamente á conservación da súa estrutura co paso do tempo e as incidencias
metereolóxicas. Veciñanza e colectivos sociais da zona veñen demandando, polo tanto,
que as administracións asuman a responsabilidade de levar a cabo as actuacións
necesarias para a súa conservación, garantir a seguridade no seu acceso e contribuír a
conservar a memoria colectiva da nosa historia e valorizar o papel dunha zona afectada
polo despoboamento do rural.
Malia o Partido Popular rexeitar as propostas que ten feito o Bloque
Nacionalista Galego, as necesidades da Torre continúan. Aínda que as nacionalistas
entendemos que debera levarse a cabo un proxecto que valorice a importancia desta
construción en relación coas construcións similares das comarcas limítrofes, o mínimo é
2
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que a Xunta de Galiza asuma a súa responsabilidade canto a unha mínima conservación
e seguridade.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións vai levar a cabo a Xunta de Galiza para garantir a consolidación,
conservación e accesibilidade da Torre de Sande en Cartelle?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 03/09/2018 10:46:47
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María Montserrat Prado Cores na data 03/09/2018 10:46:53

Ana Pontón Mondelo na data 03/09/2018 10:46:54

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/09/2018 10:46:56

Olalla Rodil Fernández na data 03/09/2018 10:46:57

Xosé Luis Bará Torres na data 03/09/2018 10:46:59
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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 Pleno, relativa ás deficiencias existentes no
servizo de urxencias do CHUS.

@s profesionais do servizo de urxencias do CHUS, están a denunciar que
a situación do servizo é insostíbel, tanto desde o punto de vista laboral como
asistencial. Unha situación que veñen denunciando xa non desde hai meses,
senón anos.
Unha situación de moi alta demanda, con moi pouco persoal, teñen unhas
das ratios máis baixas dos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas, inferior
ao CHUVI ou CHUAC. A situación do material é tremendamente deficitaria, cun
nivel de deterioro moi importante, obsoleto en moitos casos, sen recambios, cun
déficit de dotación en materiais básicos como tensiómetros, fonendos...
dificilmente entendíbel.
Todo ten unha clara repercusión tanto na calidade asistencial que se pode
prestar como nas condicións laborais nas que teñen que prestar a atención @s
profesionais.
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A situación é coñecida por parte da Xerencia, @s profesionais atopáronse
nun primeiro momento coa negativa da mesma a atender as peticións chegando
incluso a negar a realidade diante dos reiterados intentos de transmitir a
situación. Tras recoñecer a situación, esta non ten mellorado, xa que pese a que
por parte da xerencia se teñen acadado compromisos, estes nunca se teñen
materializado.
As demandas que están a realizar son as cuestións mínimas esixíbeis ante
a caótica situación na que se atopa o servizo de urxencias, e desde logo lonxe de
garantir un espazo laboral e sanitario seguro e de calidade, de establecer un novo
modelo de organización e dun cadro de persoal e material preciso para
desenvolvelo.
Solicitan unha dotación mínima de persoal(1 celador/a en quenda de noite,
1 enfermeir@ por quenda,1 Tcae en quenda de mañá e noite...) e a reposición ou
dotación do material imprescindíbel para poder prestar unha atención sanitaria
cun mínimo de calidade e dignidade ( padiolas, cadeiras de rodas, tensiómetros,
electrocardiógrafos, carros de enfermería, paus de soros, renovación de
monitores e respiradores de sala de críticos...).

Por estas razóns formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Vai o Goberno galego atender as demandas d@s profesionais do servizo
de urxencias do CHUS e polo tanto proceder a dotar de inmediato tanto cos
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profesionais que están a demandar, como co material básico e imprescindíbel,
para poder prestar unha atención sanitaria cun mínimo de calidade e dignidade?

Santiago de Compostela, 22 de marzo 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 22/03/2018 18:50:31

Ana Pontón Mondelo na data 22/03/2018 18:50:39

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/03/2018 18:50:40
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Olalla Rodil Fernández na data 22/03/2018 18:50:42

Noa Presas Bergantiños na data 22/03/2018 18:50:44

Xosé Luis Bará Torres na data 22/03/2018 18:50:46
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Montserrat Prado Cores, 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 Pleno, relativa á atención da cirurxía pediátrica en Ourense.

A sanidade debera ser entendida por parte da Administración galega como un
servizo público elemental para a boa calidade de vida dos galegos e galegas, máis aínda
cando falamos da poboación infantil. Porén, para o caso de Ourense as decisións
durante anos dos gobernos Feijóo camiñaron en dirección contraria. Así as cousas,
durante os primeiros días do mes de outubro de 2013 coñeceuse publicamente a
confirmación da decisión unilateral do SERGAS de constituír para a cirurxía pediátrica
unha área de servizo compartido para a zona sur de Galiza.
Esta decisión supuxo na práctica que moitas familias e crianzas de Ourense que
precisen deste servizo fóra da xornada ordinaria e da programación teñan que
desprazarse a Vigo para o empregar. Para as crianzas e para as persoas da súa contorna
persoal, desprazarse a Vigo supón un esforzo e unha complicación, máis aínda cando se
trata de nenos e nenas de fóra da cidade ou das poboacións achegadas á conexión con
Vigo.
No ano 2018, malia o incremento de capacidade orzamentaria, non houbo
rectificación algunha. Desde o BNG entendemos que esta situación non está xustificada
e obedece unicamente á consolidación de políticas en materia de recortes que vén
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aplicando o goberno do Partido Popular desde a chegada de Feijoo á presidencia da
Xunta. Máis aínda, nos últimos meses este grupo parlamentar recibiu denuncias de
persoas afectadas que referiron o empeoramento do servizo chegando a vivir situacións
nas que os preoperatorios caducaron e se incumpriron os prazos de agarda fixados pola
normativa. Polo tanto, varios anos despois da implantación do sistema, urxe a súa
revisión.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións levará a cabo a Xunta de Galiza para corrixir as deficiencias na
atención de cirurxía pediátrica das e dos doentes de Ourense?

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2018

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

Noa Presas Bergantiños na data 06/03/2018 12:22:52

María Montserrat Prado Cores na data 06/03/2018 12:22:56

Ana Pontón Mondelo na data 06/03/2018 12:22:58

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/03/2018 12:22:59

Olalla Rodil Fernández na data 06/03/2018 12:23:01

Xosé Luis Bará Torres na data 06/03/2018 12:23:02
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, 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 Pleno.

Durante anos veciñanza, asociacións locais e organizacións políticas
reivindicaron a construción primeiro e a apertura despois dun Centro de Saúde no barrio
do Couto, en Ourense. Trátase dun barrio con moita poboación e necesidades evidentes
de mellora na proximidade de atención sanitaria, para alén das necesidades de
desconxestión doutros centros de saúde próximo. Malia todo isto, diferentes atrancos e a
falta de vontade política da Xunta de Galiza e outros axentes dificultaron a súa apertura
ao público mesmo aínda estando en risco de perder a parte de axudas europeas que
contribuíran á súa edificación.
Parecía que a apertura tería lugar en setembro de 2016 pero tamén entón tivo un
adiamento malia os anuncios públicos previos. Na altura, a Xerencia de Xestión
Integrada do Servizo Galego de Saúde de Ourense volvía dar marcha atrás ao non ter a
licencia de ocupación nun novo episodio de demora.
Finalmente, na última semana de novembro de 2017 o Centro de Saúde abriu as
súas portas. Porén, a falta de planificación e improvisación da Xunta repercutiu en
saturación na administración e molestias para as persoas usuarias do Couto e de Nóvoa
Santos porque mudaron automaticamente ás persoas adscritas a profesionais que agora
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se desprazaban ao novo centro. A administración dedicouse a enviar cartas a usuarios e
usuarias do Centro de Saúde de Nóvoa Santos (Xoán XXIII) indicándolles que como o
seu médico ou médica se trasladaba ao Couto pasarían a ser atendidas alí ou ben debía
ir mudar de profesional. A administración non fixo unha boa planificación da apertura e
derivou en casos, por exemplo, de pais e nais de crianzas que vivindo no Casco Vello
tiveron que ir facer cola ao Centro do Couto, afastado da que debera ser a súa zona, para
seguir sendo atendidos en pediatría en Xoán XXIII porque a Xunta mudou ás persoas
usuarias automaticamente ao desprazarse a persoa profesional de Pediatría ao novo
centro. No lugar de consultar ás persoas afectadas e facilitar a elección ou explicar o
cambio e trasladar a atención a outro ou outra Pediatra, a administración actuou con
política de feitos consumados.
Doutra banda, pasados uns meses non acaban de darse por superadas outras
eivas como filtracións de auga e problemas coa calefacción.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Considera a Xunta de Galiza que levou a cabo as actuacións precisas para
ofrecer aos e ás ourensás un centro de saúde de primeira no barrio do Couto?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 03/09/2018 11:24:27

María Montserrat Prado Cores na data 03/09/2018 11:24:31

Ana Pontón Mondelo na data 03/09/2018 11:24:33

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/09/2018 11:24:34

Olalla Rodil Fernández na data 03/09/2018 11:24:35

Xosé Luis Bará Torres na data 03/09/2018 11:24:37
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, 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 Pleno, relativa ao desenvolvemento do Proxecto Integrador da estación
Intermodal de Ourense, a súa afectación ao centro de saúde da Ponte e as actuacións que
debe levar a cabo a Xunta de Galiza.

A intermodal de Ourense é unha débeda histórica lonxe de cumprirse en
condicións. Dentro da longa historia da cidade de Ourense coas débedas pendentes para
coa modernización do ferrocarril e a adaptación das instalacións da cidade, o proxecto
do que deberá ser a futura estación integrada para o transporte de ferrocarril ten sido un
dos maiores protagonistas.
Xa na altura de outubro de 2009 o Bloque Nacionalista Galego presentou
alegacións ao estudo informativo sobre a “Integración urbana e acondicionamento da
rede ferroviaria de Ourense”, na que expuña diversas consideracións sobre os piares que
debera guiar esa ou calquera outra planificación. Entre as liñas mestras para o
desenvolvemento do proxecto salientaba a consideración de que a traza definitiva da
rede de Alta Velocidade debería ser extremadamente cautelosa coa trama urbana na que
se pretende integrar, así como respectuosa co valor ambiental, paisaxístico e patrimonial
existente, toda vez que o impacto destas obras públicas de gran magnitude son
practicamente imperecedoiros. Así mesmo, insistíase en que o histórico barrio da Ponte,
onde está actualmente a Estación Ourense-Empalme, que sería transformada na nova
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terminal, padecera unha segregación territorial ocasionada por esta infraestrutura,
debido a amplitude das praias de vías e instalación de carga, descarga e operacións de
viaxeiros e mercadorías. Polo tanto, a nova estación debera converterse en terminal
intermodal, coa parte de acceso ás plataformas baixo superficie e co soterramento das
vías nesta zona.
En congruencia co exposto, na altura foi solicitado a través de diversas
alegacións e e institucións o deseño dunha traza definitiva que minimizase o impacto
ambiental, paisaxístico e sobre o patrimonio existente, e se adoptasen as medidas
correctoras necesarias para evitar esta afección tanto durante o proceso de construción
como posterior. Porén, máis adiante no tempo, xa no 2011, despois da presentación do
que ía ser a futura estación do AVE puido constarse a inexistencia dun proxecto que
dera saída a estas consideracións. De forma especial, o proxecto continuaba sen dar
unha alternativa para o principal problema: a histórica división dos barrios da Ponte e
do Vinteún, e polo tanto a permeabilidade. Lamentabelmente, despois de anos de
atrasos e incumprimentos coa cidade, en xuño de 2017 puido coñecerse unha nova
proposta que tampouco supuña un avance cualitativo das necesidades existentes, diante
da que o Bloque Nacionalista Galego alegou, do mesmo xeito que outras organizacións
políticas e mesmo o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Porén, nin unha
soa das múltiples alegacións dos diferentes axentes mereceron o diálogo ou a atención
do Partido Popular.
Unha das cuestións máis preocupantes era e é a afectación ao centro de Saúde da
Ponte, convertido nunha especie de rotonda e renunciando pola vía dos feitos a futuras
ampliacións, melloras dos accesos ou a habilitar espazos para deixar as persoas doentes
nunha zona de moito tráfico.
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Por todo o anterior formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que vai facer a Xunta de Galiza para que o desenvolvemento das obras da
Intermodal e a súa concreción final non afecten negativamente o Centro de Saúde da
Ponte?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 03/09/2018 12:31:20

María Montserrat Prado Cores na data 03/09/2018 12:31:25

Ana Pontón Mondelo na data 03/09/2018 12:31:28
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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 Pleno, relativa á posta en marcha dunha
estratexia galega de atención as persoas con dano cerebral adquirido.

O dano cerebral adquirido é a lesión que se produce no cerebro de forma
súbita como consecuencia dun accidente ou enfermidade. As principais causas
son o ictus (78% dos casos), os traumatismos cranioencefálicos e outras causas
como os tumores cerebrais, a falta de osíxeno no cerebro, etc. O 65% das persoas
con DCA teñen máis de 65 anos. Hai anos eran os traumatismos
cranioencefálicos resultados de accidentes. Hoxe é a primeira causa de
discapacidade e dependencia en persoas adultas, segundo un estudio que realizou
FEDACE (Federación Española de Dano Cerebral).
En Galiza son máis de 35.000 as persoas afectadas e aumentan en case
7.000 novos casos cada ano.
Estímase que até nun 89% dos casos de dano cerebral producen secuelas
que provocan dependencia. Aínda que se dan problemas físicos, algúns severos,
a maior parte das secuelas teñen que ver con problemas dememoria, problemas
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de comunicación, alteracións da conduta, alteracións emocionais, estados
prolongados de coma etc. Son secuelas invisíbeis, que non se perciben a
primeira vista e que, a ollos de quen non coñece o DCA, resultan difíceis de
entender.
Aínda non existe un recoñecemento pleno do DCA no ámbito científico,
sanitario, administrativo ou xurídico, co que, algo tan real como son as secuelas
(físicas, sensitivas e sensoriais, cognitivas, comunicativas etc) derivadas dunha
lesión no cerebro, non teñen entidade administrativa e sanitaria propia.
Sanitariamente, por exemplo, se parcializa o DCA en función das súas causas
(ictus, traumatismo…) obviando as secuelas. Esta situación ten graves
consecuencias prácticas, que van desde a clasificación do DCA como deficiencia
física esquecendo outras secuelas, e polo tanto non accedendo a recursos de
rehabilitación específico, o non recoñecemento da súa cronicidade como
enfermidade, a inexistencia dun código DCA á alta hospitalaria ou a
clasificación exclusivamente como discapacidade física no SAAD, Sistema para
a Autonomía e a Atención á Dependencia e no de servizos sociais.
Esta situación provoca moitas veces a falta dunha atención axeitada en
tempo e forma para minorar as secuelas, problemas para o recoñecemento de
prestacións, de apoios para a normalización das relacións familiares, sociais e
laborais etc.
No tratamento do DCA o tempo de resposta á hora de comezar coa
rehabilitación é fundamental para reducir as secuelas. As listas de espera para
iniciar a terapia nalgunhas especialidades supoñen perder tempo vital para
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reducir as secuelas. Isto tería como consecuencias positivas que as persoas
coidadoras terían menos cargas e avanzariamos en aspectos como a
incorporación laboral.
Estas son demandas que nos son trasladadas desde o movemento
asociativo do Dano Cerebral Adquirido, e por esa razón o Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego presenta a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Non considera preciso o Goberno Galego poñer en marcha unha estratexia
galega de atención as persoas con dano cerebral adquirido?

Santiago de Compostela, 28 de febreiro 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

3

116880

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 28/02/2018 14:04:28

Ana Pontón Mondelo na data 28/02/2018 14:04:32

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/02/2018 14:04:34

Olalla Rodil Fernández na data 28/02/2018 14:04:36

Noa Presas Bergantiños na data 28/02/2018 14:04:37

Xosé Luis Bará Torres na data 28/02/2018 14:04:38

4

116881

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, 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 Pleno.
A mediados do mes de agosto, unha veciña do Concello de A Estrada tiña
que ser hospitalizada de urxencia e operada polo brutal ataque feito por un
grupo de cinco cans. A muller, de avanzada idade, sufriu graves feridas na
cabeza, pescozo, pés e brazos. Os cans son propiedade dun veciño da zona e
campan sen control pola aldea dende o ano 2016 – o mesmo propietario
recoñeceu publicamente que “viven en manada e liberdade” –, nunha finca
duns 5.000 m².
Dende hai varios anos, os veciños puxeron denuncias ante o SEPRONA polo
medo e porque eses cans xa mataran a varios animais da aldea, e o
SEPRONA trasladou informes á Consellería de Medio Ambiente e ao
Concello de A Estrada, mais ningún deles moveu nin un papel e botan balóns
fóra. Agora o asunto está nun dos Xulgados de Instrución da localidade.
Segundo informacións do propio Concello, polo menos un destes cans é de
raza potencialmente perigosa, mais o propietario negouse a entregalo e a
facilitar a entrada no seu domicilio e na finca aos axentes do SEPRONA. “No
fue tan grave como parece pero está claro que la culpa es mía. Se me
escaparon por debajo del alambre. La finca es muy grande y muchas zonas
solo tienen alambre. Los perros escarban y terminan pasando por debajo.
Esta vez la vieron venir y fueron a por ella”, dixo aos medios de
comunicación.
Dende o día 3 de xaneiro deste ano, Galicia ten unha lei de Protección e
Benestar dos Animais de Compañía (lei 4/2017, de 3 de outubro), que
establece multitude de obrigas para os propietarios de animais e de cans de
razas potencialmente perigosas, para os Concellos e para a propia Consellería
de Medio Ambiente, que son os competentes en materia sancionadora.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
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Grupo Parlamentario

Cumpre o Goberno da Xunta de Galicia a lei de Protección e Benestar dos
Animais de Compañía (lei 4/2017, de 3 de outubro)?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 3 de setembro de 2018
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, 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 Pleno.

1. As listas de agarda nos Centros de Saúde de Combarro e Anafáns estanse
incrementando como consecuencia da decisión da Xunta de Galiza de non substituír ao
persoal sanitario cando está de baixa ou de permiso. Hai esperas de máis de doce días
para unha consulta co médico de cabeceira e para as analíticas. Moitas persoas que
precisan dun seguimento personalizado agora non poden ser atendidas, ocasionando
trastornos no seu tratamento, e en moitos casos vense obrigadas a acudir as Urxencias,
co conseguinte colapso deste servizo. O persoal sanitario está a soportar unha
sobrecarga de traballo, chegando mesmo a prolongar a súa xornada laboral, ao ter que
atender o cupo de compañeiros.
2. O concello de Poio leva xa demasiado tempo esperando por un Centro de
Saúde dotado de medios materias e humanos como correspondería para unha poboación
de máis de 17.000 habitantes que no período de verán duplícase. Pero a falta de
compromiso da Xunta de Galiza coa Atención Primaria está a deteriorar gravemente a
asistencia sanitaria no Concello de Poio. Para dar resposta a esta situación e corrixir as
graves carencias que existen na actualidade, a Consellaría de Sanidade debe axilizar os
trámites para a construción do Centro de Saúde que se merece Poio, e ademais debe
asumir o compromiso de manter as actuais infraestruturas sanitarias de Combarro e
Raxó.
1
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3. A reforma da Lei de Saúde de Galiza que o PP pretende levar adiante, en
contra dunha maioría de cidadáns que así o manifestaron o pasado día 4 en Santiago,
ven agravar aínda máis as carencias da Atención Primaria, restándolle recursos materias
e humanos. O Partido Popular está empeñado en cambiar o actual modelo de sanidade
pública gratuíta e universal por un sistema privatizado, detraendo recursos económicos
públicos e transferíndoos ao sistema privado a través de concertos e desvío de doentes
do sistema público. A Reforma da Lei de Saúde que propón está pensada para dotar ao
SERGAS de mecanismos legais que permitan baleirar o actual sistema público en
beneficio da sanidade privada.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que medidas pensa adoptar para rematar coas listas de agarda en Poio
(consecuencia de non cubrir as baixas dos facultativos en situación de Incapacidade ou
licenza Temporal)?

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2018

Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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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 a resposta ora en
Pleno, relativa á efectivización de medidas sobre a endometriose.

A endometriose é unha doenza crónica que se caracteriza polo crecemento do
tecido do endometrio fóra da súa localización habitual, a mesma afecta en Galiza a
unhas 60.000 mulleres.
O descoñecemento sobre esta doenza segue a ser alto, entre as propias mulleres,
mais tamén entre moit@s profesionais da sanidade, por esta razón a asociación
“querENDO” trasladounos aos grupos con representación no Parlamento galego unha
iniciativa en demanda de medidas tanto para abordar a enfermidade como para a súa
visibilización e coñecemento. Deste xeito a comisión 5ª de Sanidade, Política Social e
Emprego, na sesión celebrado o 22 de abril de 2015 aprobou por unanimidade a
seguinte proposición non de lei:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia e, en particular, a Consellería
de Sanidade, a:
1.

Difundir a Guía de coidados a mulleres con endometriose

publicada polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, entre os
profesionais e as profesionais sanitarias que atenden a estas mulleres (persoal de
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xinecoloxía, persoal de medicina en atención primaria, persoal de enfermaría,
matronas e matrones…) co fin de mellorar a atención que reciben as enfermas
con endometriose.
2.

Crear un grupo de traballo multidisciplinar no prazo de seis

meses para avaliar a posibilidade de poñer en marcha un Plan de detección
precoz da endometriose.
3.

Crear un grupo de traballo multidisciplinar no prazo de seis

meses para avaliar a posibilidade de levar a cabo a de unidades de endometriose
especializadas e multidisciplinares nos hospitais públicos de Galicia.
4.

Crear un grupo de traballo multidisciplinar no prazo de seis

meses para avaliar a posibilidade de facilitar as derivacións das pacientes con
endometriose grao IV a unidades especializadas, incluíndo outras áreas
sanitarias (mesmo fóra de Galicia) mentres non as haxa na área propia da doente
ou as existentes non poidan asumir todos os casos.
5.

Fomentar o coñecemento da doenza por parte das mulleres en

idade fértil e de maneira singular entre as menores de 25 anos.
6.

Transmitir aos Institutos de Investigación Sanitaria de Galicia a

necesidade de fomentar a investigación sobre a endometriose”.
Tendo transcorrido case tres anos desde a aprobación da iniciativa, os avances
na posta en marcha das medidas contempladas na mesma son moi escasas, por esa razón
formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
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Cal é a razón para que a Consellaría de Sanidade non teña posto en marcha todas
as actuacións referidas á endometriose, aprobadas por unanimidade, na comisión 5ª de
Sanidade, Política Social e Emprego na súa sesión do 22 de abril de 2015?

Santiago de Compostela, 3 de setembro 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:
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Olalla Rodil Fernández na data 03/09/2018 13:04:08
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Despois da inspección de oficio realizada no Psiquiátrico de Conxo polo
Mecanismo Nacional para a Prevención da Tortura da Oficina do Defensor del
Pueblo, foi emitido por este organismo un informe que aporta conclusións
alarmantes sobre o funcionamento do psiquiátrico e que xunto cunha denuncia
efectuada pola asociación do Defensor do Paciente ante a fiscalía, provocou a
apertura de dilixencias de investigación por parte desta.
O informe constata denuncias que xa foron emitidas por asociacións de pacientes
e profesionais en relación a insuficiencia de recursos axeitados para atención,
instalación obsoletas e carencias en determinados procedementos que provocan
deterioro nos dereitos das persoas enfermas.
Conxo é a única institución de hospitalización psiquiátrica prolongada que queda
en Galicia, dende que se iniciou a reforma na saúde mental que levou a peche dos
centros de Castro de Rei, Toén e Rebullón.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
-

Que actuacións vai a levar a cabo a Xunta de Galicia para poñer
solución aos erros manifestados no informe?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018.

116891

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

Asinado dixitalmente por:
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

No mes de abril detectouse un grave problema nos hospitais de Vigo en relación
a un polvo branco atopado en contedores que levan a quirófano o instrumental.
Este suceso, levou á cancelación de bastantes operación e a posta en marcha
dunha investigación para saber cal era a causa do problema.
A empresa privada provedora dos contedores, anunciou a posta en marcha dun
análise para detectar o problema e ao mesmo tempo, o SERGAS contratou un
laboratorio para levar a cabo outra investigación paralela.
A día de hoxe, aínda nada se sabe en relación ás investigación levadas a cabo
pese a que, segundo información pública, o SERGAS xa recibiu informes sobre o
sucedido.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
PREGUNTA:
-

Cando teñen pensado facer públicos os informes?
Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

No mes de abril detectouse un grave problema nos hospitais de Vigo en relación
a un polvo branco atopado en contedores que levan a quirófano o instrumental.
Este suceso, levou á cancelación de bastantes operación e a posta en marcha
dunha investigación para saber cal era a causa do problema.
A empresa privada provedora dos contedores, anunciou a posta en marcha dun
análise para detectar o problema e ao mesmo tempo, o SERGAS contratou un
laboratorio para levar a cabo outra investigación paralela.
A día de hoxe, aínda nada se sabe en relación ás investigación levadas a cabo
pese a que, segundo información pública, o SERGAS xa recibiu informes sobre o
sucedido.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
PREGUNTA:
-

Que medidas vai tomar para resolver esa situación?
Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández
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Deputada do G.P. de En Marea.
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana
Pontón Mondelo, 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 Pleno.

O grave e progresivo envellecemento do territorio rural de Galicia e o
despoboamento e abandono progresivo e desmedido da actividade agrogandeira fan que
os problemas estruturais e de xestión deste territorio se agraven e presenten un grande
reto para o futuro da sociedade galega en xeral.
Unha das moitas respostas a este reto está en volverlle o protagonismo a un
actor esencial no pasado do noso pobo: a castaña e o castiñeiro.
A demanda crecente debido á escaseza deste froito para abastece-lo mercado
interior e internacional, xunto coas idóneas condicións climatolóxicas, edáficas e
culturais que ofrece este noso País fan que teñamos na castaña unha alternativa viable e
con futuro, unha esperanza a curto prazo no camiño dunha imprescindible recuperación
do rural no poboamento e xestión do territorio.
Expertos de prestixio aseguran que o rendemento anual dunha hectárea de
castiñeiro adicado a froito anda entre os 7.000 e os 11.000 euros por Ha. e ano, tendo
logo un valor engadido moi superior no procesado e transformación do produto.

1
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A demanda deste froito a nivel estatal e para a exportación medra ano a ano
acadando prezos que fan altamente rentable o seu cultivo.
Ás avantaxes económicas deste cultivo debemos sumar o papel que podería
xogar coma factor de discontinuidade nas masas forestais e de matogueira actuando
coma franxa de seguridade e coma ralentizador nos lumes, principalmente cando as
condicións son críticas.
Por outra banda as condicións de investigación, identificación de variedades de
froito, clons híbridos resistentes á tinta, recuperación de soutos centenarios e
basicamente a calidade dos froitos e a súa consideración internacional, afianzan as
posibilidades estruturais presentes e máis futuras dun sector forte e dinámico con peso
propio.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
É consciente o Goberno Galego da importancia do cultivo e procesado da
castaña e do papel que poden xogar para recuperar dinamismo económico e fixación de
poboación no rural, poñendo polo tanto medidas de apoio significativo a esta
actividade?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
2
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Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Luis Bará Torres
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/09/2018 17:11:51

María Montserrat Prado Cores na data 03/09/2018 17:11:55

Ana Pontón Mondelo na data 03/09/2018 17:11:57

Olalla Rodil Fernández na data 03/09/2018 17:11:58

Noa Presas Bergantiños na data 03/09/2018 17:12:00

Xosé Luis Bará Torres na data 03/09/2018 17:12:01
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O deterioro da sanidade pública en Galicia, responde a unha estratexia de
desmantelamento do sistema público en beneficio da sanidade privada.
Segundo reflexan os últimos informes de fiscalización, tanto das contas como da
contratación do Servizo Galego de Saúde, realizados polo Consello de Contas,
advírtese por parte deste organismo a natureza “estrutural” dos concertos coa
sanidade privada, evidenciando que non se está a empregar este recurso de xeito
complementario cando existe unha necesidade puntual no sistema público, si non
que este tipo de concertos forman parte da arquitectura e o deseño que se está a
facer da sanidade en Galicia.
Conclusións que poñen sobre o papel unha realidade que tanto pacientes como
profesionais viven día a día.
O venres da semana pasada saía publicado no DOG Núm. 54 a Resolución do
SERGAS do 2 de marzo polo que se anuncia a licitación para a contratación de
servizos sanitarios na área de Xestión sanitaria da Coruña.
Unha licitación de case 100 millóns de euros para a prestación de servizos
sanitarios que abarcan dende consultas, a procesos médicos cirúrxicos, probas
diagnósticas e terapéuticas, así como o servizo de hemodiálise hospitalaria. Unha
evidencia total da falta de vontade política de dotar de medios o Servizo Público
de Saúde para mellorar a calidade asistencial do mesmo.
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O catálogo de prestación sanitarias chama a atención pola súa extensión, pero
tamén chama a atención nos pregos, o contemplando en canto á mobilidade de
profesionais do SERGAS para prestar servizos nos centros concertados.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
PREGUNTA:
-

Vai a asumir responsabilidades o Goberno por ter incumprido a promesa de
non privatizar os servizos sanitarios?
Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 03/09/2018 12:21:12
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, 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 Pleno, relativa á atención da cirurxía pediátrica en Ourense.

A sanidade debera ser entendida por parte da Administración galega como un
servizo público elemental para a boa calidade de vida dos galegos e galegas, máis aínda
cando falamos da poboación infantil. Porén, para o caso de Ourense as decisións
durante anos dos gobernos Feijóo camiñaron en dirección contraria. Así as cousas,
durante os primeiros días do mes de outubro de 2013 coñeceuse publicamente a
confirmación da decisión unilateral do SERGAS de constituír para a cirurxía pediátrica
unha área de servizo compartido para a zona sur de Galiza.
Esta decisión supuxo na práctica que moitas familias e crianzas de Ourense que
precisen deste servizo fóra da xornada ordinaria e da programación teñan que
desprazarse a Vigo para o empregar. Para as crianzas e para as persoas da súa contorna
persoal, desprazarse a Vigo supón un esforzo e unha complicación, máis aínda cando se
trata de nenos e nenas de fóra da cidade ou das poboacións achegadas á conexión con
Vigo.
No ano 2018, malia o incremento de capacidade orzamentaria, non houbo
rectificación algunha. Desde o BNG entendemos que esta situación non está xustificada
e obedece unicamente á consolidación de políticas en materia de recortes que vén
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aplicando o goberno do Partido Popular desde a chegada de Feijóo á presidencia da
Xunta. Máis aínda, durante este ano este grupo parlamentar recibiu denuncias de
persoas afectadas que referiron o empeoramento do servizo chegando a vivir situacións
nas que os preoperatorios caducaron e se incumpriron os prazos de agarda fixados pola
normativa. Polo tanto, varios anos despois da implantación do sistema, urxe a súa
revisión.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións levará a cabo a Xunta de Galiza para que a falta de atención de
cirurxía pediátrica no CHUO continúe sendo unha discriminación da poboación das
comarcas de Ourense?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018

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

Noa Presas Bergantiños na data 03/09/2018 17:23:56

María Montserrat Prado Cores na data 03/09/2018 17:24:02

Ana Pontón Mondelo na data 03/09/2018 17:24:04

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/09/2018 17:24:06

Olalla Rodil Fernández na data 03/09/2018 17:24:08

Xosé Luis Bará Torres na data 03/09/2018 17:24:14
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

Fai dúas semanas, Galicia atopouse en estado de alerta laranxa polas altas
temperaturas. Unha situación que afectou dun xeito significativo no aumento da
demanda de servizos de urxencias, que unha vez máis levounos a comprobar a
falta de previsión por parte da Xunta de Galicia ante estas situacións e similares.
Este golpe de calor, afectou de xeito significativo no aumento exponencial da
demanda de urxencias, deixando en evidencia a falta de previsión por parte da
Xunta de Galicia así como os recortes de servizos esencias como a asistencia
sanitaria no transporte urxente.
Un exemplo do anterior, é o acontecido nesas datas en Nigrán, onde faleceu unha
muller por infarto. Durante o suceso, a ambulancia con base en Nigrán estaba
ocupada, polo que lle correspondería á de Baiona, pero dende o 2011 polos
recortes levados a cabo polo Partido Popular, a ambulancia de Baiona non estaba
operativa, ao funcionar solo de domingo a xoves en horario de 22h a 10h.
Esta circunstancia motivou a necesidade de que se desprazase a ambulancia de
Mos, o que aumentou o tempo no que ambulancia tardou en chegar.
Ademais do anterior, tamén se produciu colapso do servizo de urxencias en
Pontevedra no que foi necesario que a ambulancia de Cangas fixese servizo en
Bueu e trasladase a Pontevedra.
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As e os profesionais levan moito tempo denunciando os recortes e a
precarización do servizo de transporte urxente, así como o servizo da asistencia
sanitaria urxente en global.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Ten pensado a Xunta de Galicia, escoitar ás e os profesionais sanitarios a
fin de reforzar os servizos necesarios para evitar estes acontecementos?
Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 03/09/2018 09:49:05

116906

Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández e Paula Quinteiro Araujo, deputadas do Grupo
Parlamentario de En Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A empresa Ferrovial, acaba de renovar coa Xerencia de Xestión Integrada de
Ferrol, o contrato do servizo de limpeza dos centros hospitalarios de dita
xerencia.
O importe adxudicado en febreiro deste ano, aumenta 1 millón de euros respecto
á anterior adxudicación. Con todo, as traballadoras e traballadores da empresa
manifestáronse fai uns meses denunciando os recortes de persoal e material así
como a precarización do servizo.
Ademais, denuncian a complicidade dos Servizos Xerais da Xestión Integrada na
modificación tanto nos pregos como no “Plan de xestión de residuos sanitarios”
en beneficio do recorte de persoal que levou a cabo a empresa.
No relativo á aplicación do “Plan de xestión de residuos sanitarios”, a Inspección
de Traballo constatou os incumprimentos do plan en relación á xestión e
eliminación de residuos sanitarios (clase II, III, IV) nos domingos e festivos, xa
que a normativa estipulaba un tempo máximo de 12 horas o que os residuos
podían permanecer na área de produción. Incumprimento que ven motivado
polos recortes de persoal da empresa.
A Inspección de Traballo requiriu á Xerencia, ao ser esta a titular do Complexo
Hospitalario, a que adoptase as medidas necesarias para o cumprimento da
normativa, medidas que segundo información da Inspección de Traballo
concretáronse na modificación, por parte da Xerencia, do “Plan de xestión de
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residuos” aumentando as horas de permanencia do residuos de 12 a 20 horas e
polo tanto, facilitando o recorte de persoal da empresa adxudicataria.

Ante esta situación, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Considera a Xunta de Galicia que é correcto o proceder da Xerencia na
xestión de dito servizo?
Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Paula Quinteiro Araújo
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 03/09/2018 13:21:39

Paula Quinteiro Araújo na data 03/09/2018 13:21:47
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández e Paula Vázquez Verao, deputadas do Grupo
Parlamentario de En Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A finais de maio deste ano, traballadoras e traballadores do Hospital Comarcal de
Monforte de Lemos dirixiron un escrito á dirección do hospital, onde solicitaban
un aumento de persoal, principalmente de enfermería, auxiliar e celador/a.
As traballadoras e traballadores denuncia que ante os recortes de persoal, a carga
de traballo que asimilan está a producir sobre esforzos coas consecuencias de
lesións, motivado principalmente polo envellecemento da poboación e pola
creación de centros de persoas dependentes na área sanitaria á que presta Servizo
o Hospital de Monforte.
Ademais, a falta de persoal provoca unha saturación de traballo que obriga ás e
os profesionais a priorizar tarefas pola imposibilidade de atender a todas. Sinalan
por exemplo, que non poden levantar pola mañá a pacientes encamados, coa
consecuencia de aparición de úlceras por presión.
Neste sentido, lembran que o envellecemento da poboación, provoca que moitas
das persoas que atenden, sexan dependentes en canto a mobilidade e realización
de actividades vitais, ao que tampouco axuda a falta de renovación da totalidade
do mobiliario do hospital como poden ser os baños do mesmo.
Esta situación, que si ben é certo que se atopa agravada polo envellecemento da
poboación da zona, responde a unha política de recortes dirixida polo goberno do
Partido Popular e que repercute directamente na calidade e atención das persoas
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doentes e como nos dereitos laborais do persoal sanitario, como ben denuncian as
traballadoras e traballadores do Hospital de Monforte.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Ten pensado a Xunta de Galicia, levar a cabo as demandas das e dos
profesionais sanitarios do Hospital de Monforte?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Paula Vázquez Verao
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 03/09/2018 12:31:59

Paula Vázquez Verao na data 03/09/2018 12:32:03
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa aos acontecementos na
Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Hospital de Conxo.

Diferentes colectivos como o Movemento Galego de Saúde Mental, levan xa
varios anos denunciando o deterioro progresivo da atención á saúde mental en
Galicia, que ten como causas máis destacadas os recortes sanitarios e as formas
de xestión sen planificación e sen participación das profesionais sanitarias da
Sanidade Pública que prestan servizo nas unidades asistenciais.
Os acontecementos na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Hospital de
Conxo, evidencian a repercusión dos recortes denunciados. O suicidio dunha
paciente e a denuncia de agresión sexual por parte doutra paciente, ingresadas as
dúas na mesma Unidade, debe entenderse no marco do deterioro na calidade do
servizos debido aos recortes.
Na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica de Conxo, foron varias as denuncias
públicas dende diferentes instancias pola escasa dotación desa Unidade, cunha
frecuente retirada do persoal de Enfermería da mesma para cubrir necesidades
doutros servizos do Hospital, a escasa actividade dos pacientes ingresados, a
carencia de Terapeuta Ocupacional ou a falta de coordinación e elaboración de
plans terapéuticos coa participación e coordinación das profesionais sanitarias.
Sen embargo, a pesares de todas as denuncias en materia de recortes e escasa
dotación de medios, por parte da Administración e a dirección encargada da
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xestión, nada se fixo para corrixir as eivas que colectivos e profesionais
denuncian.
Ante esta situación e os acontecementos que tiveron lugar no Hospital, En Marea
presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Que medidas inmediatas pensa levar a cabo Xunta de Galicia para evitar a
repetición de acontecementos de igual ou similar índole?
Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 03/09/2018 11:20:09
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

Diferentes colectivos e profesionais, veñen denunciando dende fai moito tempo
os duros recortes que está a sufrir de xeito particular a asistencia na saúde mental.
Aos acontecementos en Conxo, sumamos tamén o sucedido na Unidade de
Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario da Coruña, coa morte
dunha persoa, feito que foi denunciado ante a Xustiza.
A Unidade de Hospitalización Psiquiátrica, ten importantes carencias xa
denunciadas que veñen sostidas no tempo e que conlevan importantes danos nos
dereitos asistenciais dos pacientes da Área da Coruña, así como na calidade
asistencia esixible nun servizo sanitario público.
Existen diferentes déficits de dotación profesional, infraestrutura residencia e
funcionamento que comprometerían a posibilidade de apertura da Unidade, por
incumprimento das esixencias mínimas que a propia Consellería de Sanidade
dispón para autorizar centros sanitarios, alongándose tamén dos estándares
básicos de acreditación propostos polo Ministerio de Sanidade.
Neste marco de deficiencias poderíamos situar algunhas das seguintes:
-Insuficiente espazo para actividades común dos pacientes e para a relación
destes coas súas familias cando os visitan.
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- A metade das habitacións deste Unidade son de 3 camas e non dispoñen de
baño na habitación, diferenciando deste xeito a estes pacientes respecto das
persoas afectadas por outras enfermidades.
- Existe unha habitación para a contención mecánica colectiva (dotada de 3
camas separadas por cortinas) nas que é habitual que se xunten ambos sexos
simultaneamente.
- Escaseza de persoal. Un só psiquiatra xunto cun MIR cobren a garda dos
Complexo xunto coa da UHP, non existen celadores e sería necesario contratar a
11 profesionais máis de enfermería.
-Falta de transparencia na selección de facultativos de psiquiatría para a
cobertura de prazas temporais.
Esta situación, dana gravemente o dereito a un tratamento para as persoas alí
ingresadas, en condicións de igualdade cos demais usuarios do SERGAS.
Por todo o anterior e ante a falta de resposta da Consellería, o Grupo
Parlamentario de En Marea presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en Pleno:
-

Que tipo de actuacións pensa levar a cabo para poñer solución as
deficiencias denunciadas?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018.

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

Eva Solla Fernández na data 03/09/2018 11:30:49

116915

Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

As listas de espera e a falta de recursos na sanidade pública en Galicia, supoñen
un grave problema que está a repercutir seriamente na calidade asistencial e no
dereito á saúde das galegas e galegos.
Estes días, tiñamos coñecemento da situación que está a vivir o CHUAC, coas
listas de espera, a falta de persoal e o peche que camas.
No referente as listas de espera, as de traumatoloxía están xa a sobrepasar todo
tipo de límites, dándose a situación de que persoas con patoloxías crónicas como
pode ser a artrose de cadeira ou de xeonllo, que precisan de cirurxía, pasen meses
en espera coas complicacións médicas que isto pode supoñer.
Segundo datos recollidos na propia web do SERGAS con data de xuño de 2017,
a espera media cirúrxica é de 98 días, 20 días mais que a media do SERGAS. No
caso dunha dor de cadeira, a espera dende que o paciente acude á consulta
médica e se lle pide unha radiografía é de 12 a 18 meses chegando as veces aos
dous anos, situación moi similar no caso da artrose de xeonllo.
As listas de espera, como xa se ten denunciado en innumerables ocasións, son un
problema estrutural da sanidade pública que supón unha merma nos dereitos das
e dos doentes, cunha xestión caracterizada por unha falta total de transparencia,
sobre todo no que ten que ver coas persoas derivadas á sanidade privada.
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Pero esta situación das listas de espera non é a única alarmante no CHUAC, xa
que fai pouco coñeciamos a situación que están a vivir os enfermos de cancro co
peche da unidade de oncoloxía por obras. Esta unidade debía reabrirse o 15 de
setembro xunto coa de cirurxía plástica, pero a día de hoxe seguen pechadas. Os
pacientes de cancro están repartidos en diferentes unidades, acollendo a maioría
deles a unidade de medicina interna, que está actualmente desbordada ao non ter
tampouco abertas as camas pechadas durante o verán.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

-

Cal é o motivo de que se estea dando estas situacións no CHUAC?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 03/09/2018 12:13:47
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, 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 Pleno, relativa ás necesidades e melloras do transporte ferroviario entre
Ourense e Santiago de Compostela para reverter o agravio con Ourense e favorecer o
seu mellor aproveitamento por parte das e dos ourensás.

O nacionalismo galego sempre defendeu a necesidade dunha rede ferroviaria
moderna, compatíbel para o tráfico de persoas e mercadorías, que primara a mobilidade
interior, e con conexións con Portugal e a Meseta. Porén, fronte a este deseño primou
outro froito da concepción centralista do Estado que ten estado concibido co obxectivo
de conectar Galiza con Madrid facendo que este criterio non se compatibilizase coa
conexión interior de Galiza e a día de hoxe non temos sistema ferroviario modernizado
nin un servizo equiparábel ao cercanías que cumpra coa súa función de conexión rápida,
segura e útil para vertebración territorial entre cidades e vilas galegas.
Máis aínda, o desenvolvemento do Ferrocarril ten afondado na histórica
discriminación do interior do noso país, que sofre as consecuencias dun agravio
histórico coa complicidade do goberno galego, de forma que nin sequera se cumpre a
necesidade de conectar de forma eficaz as cidades galegas coa capital de Galiza.
No caso de Ourense, perpetúase unha situación de discriminación en materia de
horarios e prezos en comparación cos aplicados na franxa atlántica. Desta forma, esta
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cidade conta cunha conexión de Media Distancia do tipo Avant que conecta Ourense Santiago - A Coruña. A liña foi inaugurada en decembro de 2011 e desde entón
sucedeuse a supresión de frecuencias do tren rexional, que conectaba poboacións
intermedias como O Carballiño, Maside ou O Irixo. Así mesmo, durante estes anos, non
se introduciron as adaptacións precisas para que esta conexión aproveitara todo o seu
potencial para atraer como usuarios e usuarias traballadores e traballadores e tamén
estudantado entre as cidades de Santiago, Ourense e tamén da Coruña. Os horarios e as
tarifas vixentes, que son máis dun 60% máis caras en comparación co eixo atlántico,
limitan as posibilidades de conexión contribuíndo a que as persoas que por motivos
persoais ou laborais deban desprazarse con frecuencia a Santiago de Compostela opten
por non manter o seu lugar de residencia en Ourense. Os prezos por quilómetro son
moito máis caros que a comparativa coa franxa atlántica. Desta forma, viaxar de
Ourense até Coruña custa até 13 céntimos por quilómetro e de Ourense até Santiago de
Compostela até 15 céntimos por quilómetro en caso de empregar un Avant. Porén, un
galego ou galega que se desprace no Eixo Atlántico terá que asumir un custo menor, que
non supera os 9 céntimos para alén de contar cunha oferta horaria máis ampla.
Esta situación, sumada aos incumprimentos constantes do Estado con Ourense
derivan en que cada vez esteamos menos e peor conectados canto á mobilidade entre as
comarcas e desde a cidade cara outras capitais. Esta situación constitúe un agravio cara
aos galegos e galegas de Ourense, e xunto con outros factores impide igualar á
sociedade galega e impide dar ao interior o pulo que precisa para desenvolverse
socioeconomicamente e paliar a crise demográfica. Esta situación é insostíbel e Ourense
precisa de apostas firmes, tamén no ámbito do transporte. Neste sentido, é preciso
apostar polo tren de proximidade e mellorar o aproveitamento e accesibilidade a unha
liña tan importante como a conexión entre Ourense, Santiago de Compostela e A
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Coruña. Máis aínda cando esta liña está sometida a obriga de servizo público e recibe
fondos do Estado para a cohesión territorial.
Por todas estas razóns, o pasado 7 de febreiro de 2018 o Pleno do Parlamento
Galego debateu unha Proposición non de Lei do Bloque Nacionalista Galego sobre as
demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación a este
asunto. Da resultante deste debate derivou un acordo parlamentario unánime cuxo texto
transaccionado era o seguinte:
“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a:
1.- Esixir do Goberno central unha equiparación das políticas e modalidades
tarifarias en todo o territorio galego para evitar a actual e evidente situación de
discriminación que se ve en función do lugar de residencia dos galegos e galegas.
2.- Solicitar do Goberno central unha ampliación das frecuencias horarias desde
Ourense para mellorar a comunicación con Compostela e A Coruña.
3.- Reformular os termos e condicións dos bonos de transporte Abono
Tarxeta Plus, Tarxeta Plus 10 e Tarxeta Plus 10 Estudantes para aumentar o período de
uso que rexe a partir da data da primeira formalización da reserva, de forma que
se poida empregar en máis tempo que na actualidade.
4.- Ampliar a frecuencia horaria da liña rexional Ourense -Santiago para
mellorar a mobilidade e entre as poboacións intermedias de acordo coa demanda”.
Porén, máis de medio ano despois, parece que nin no seu día este asunto foi unha
prioridade para o goberno central baixo a presidencia de Rajoy nin o é na actualidade o
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é para a de Pedro Sánchez. Unha vez máis o centralismo estatal ignora as necesidades
de Galiza.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións levou a cabo o goberno galego para demandar o abaratamento da
conexión Avant Ourense-Santiago-Coruña?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 03/09/2018 18:18:20

4

116921

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

María Montserrat Prado Cores na data 03/09/2018 18:18:25

Ana Pontón Mondelo na data 03/09/2018 18:18:27

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/09/2018 18:18:29

Olalla Rodil Fernández na data 03/09/2018 18:18:31

Xosé Luis Bará Torres na data 03/09/2018 18:18:32
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores 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 Pleno, sobre o despedimento de traballadoras e
traballadores da fábrica de Sargadelos en Cervo (A Mariña) e o futuro desta
empresa emblema da cultura galega.

A empresa Sargadelos é máis que un centro de traballo, é un emblema da
cultura galega. A factoría de Cervo, na comarca da Mariña, foi fundada en 1805
por Antonio Raimundo Ibáñez con quen comezou a produción de louza nesta
localidade mariñá, mais foi da man de Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane cando se
converteu en máis que unha fábrica de cerámica para ser espazo de creación
artística e rexurdir cultural do país após a ditadura fascista.
Nos últimos anos a empresa estivo ás portas da quebra, atravesou un
longo concurso de acredores e o cadro de persoal viuse atinxido por un
Expediente de Regulación de Emprego (ERE) imposto pola dirección, co visto e
prace da Xunta de Galiza, que sería declarado nun polo TSXG en xaneiro de
2018.
Nas últimas semanas o propietario da entidade, Segismundo García,
anunciou o despedimento de 49 persoas como represalia contra unha traballadora
1
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e representante sindical. Dos despedimentos anunciados, a comezos do mes de
setembro oficializáronse vinte e dous.
A actitude do administrador de Sargadelos pon en risco a viabilidade da
produción e da propia factoría, cuxo edificio foi catalogado como Ben de Interese
Cultural (BIC) a través do Decreto 171/2014, do 26 de decembro; e con ela o
futuro dun dos símbolos culturais de Galiza.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que pensa facer a Xunta de Galiza para garantir os postos de traballo da
fábrica de Sargadelos en Cervo e o futuro da propia empresa?

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2018

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

Olalla Rodil Fernández na data 03/09/2018 18:25:05

María Montserrat Prado Cores na data 03/09/2018 18:25:10

Ana Pontón Mondelo na data 03/09/2018 18:25:11

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/09/2018 18:25:13

Noa Presas Bergantiños na data 03/09/2018 18:25:14

Xosé Luis Bará Torres na data 03/09/2018 18:25:15
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Juan Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Begoña Rodríguez Rumbo, Noela
Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputados e deputadas pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Con data 20 de xullo de 2018, a Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de
Economía, Emprego e Industria, a través da Oficina de Emprego de Betanzos,
comunicou ao Concello de Miño que as bases propostas para a selección do
persoal beneficiario das subvencións convocadas pola Orde do 12 de decembro
de 2017 (DOG do 12 de xaneiro de 2018) non podían ser aceptadas por contravir
esta convocatoria, dirixida ás entidades locais para a contratación de persoal
laboral temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras
da renda de integración social de Galicia (Risga).
O Concello de Miño foi adxudicatario desta subvención, en virtude de resolución
da dita Consellería de 5 de xuño de 2018, para a prestación do servizo “Limpeza
e mantemento de zonas verdes e mobiliario urbano 2018” por un importe total de
15.300,60 euros, coa finalidade de contratar a dous peóns na modalidade de
contrato laboral temporal a tempo parcial durante un período de sete meses.
No seu requirimento ao Concello, a Oficina de Emprego de Betanzos, indica
unha serie de incumprimentos sobre o procedemento de selección deste persoal,
instando á entidade local a someterse ao establecido para tal efecto nas bases da
convocatoria.
Por Decreto de data 27 de xullo de 2018, a Alcaldía de Miño, fronte aos informes
tamén desfavorables emitidos pola Secretaría e a Intervención municipais, acorda
desistir do proceso selectivo cuestionado e incoar un novo proceso de selección
conforme ás directrices sinaladas pola Oficina de Emprego de Betanzos.
Polo exposto, e considerando a gravidade dos feitos, que afectan ademais a un
programa de integración sociolaboral de persoas en risco de exclusión, os
deputados e as deputadas que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu
debate en Pleno:

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

116926

Grupo Parlamentario

Que valoración fai a Xunta de Galicia das actuacións levadas a cabo polo
Concello de Miño nesta convocatoria de subvencións?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 3 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 04/09/2018 09:22:29
Patricia Vilán Lorenzo na data 04/09/2018 09:22:46
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 04/09/2018 09:22:53
Noela Blanco Rodríguez na data 04/09/2018 09:22:58
Julio Torrado Quintela na data 04/09/2018 09:23:06
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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 Pleno, relativa á precariedade laboral na empresa concesionaria do mantemento
da autovía do Salnés.

A central sindical CIG veñen de denunciar publicamente a situación de
precariedade no mantemento da autovía do Salnés, precariedade que supón un risco para
o persoal da empresa que realiza as labores de mantemento e para @s usuarios.
Segundo denuncian a UTE que ten adxudicado o mantemento da autovía do
Salnés, a pesares de ter un cadro de persoal de trece persoas, só ten catro destinadas ao
servizo de mantemento, xa que o resto adícanse a actividades como control de
monitores ou xefaturas.
Estas catro persoas son as responsábeis de realizar todas as labores de
mantemento e limpeza de valla perimetral, peches, cunetas e beiravías, pasos inferiores
e superiores, pintado a man dos cebreados. Así mesmo teñen a encomenda de realizar a
sinalización e protección da zona en caso de accidente ou sinistro agardas a chegada dos
servizos de emerxencias e tráfico e logo proceder á retirada dos restos de vehículos e
limpeza do firme. Realizan a sinalización en en caso de obras con conos, vallas etc. ; e
correspóndelles tamén a retirada de calquera tipo de elemento que invada a vía ou como
pode ser animais, desprendementos...
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Dado o escaso número de traballadores destinados as labores de mantemento,
seguridade e sinalización danse circunstancias de ter que acudir un só traballador a
sinalizar un sinistro ou que tras estar de quenda de noite ter que continuar a xornada
ordinaria pola mañá.
A Xunta como titular desta vía e responsábel da concesión á empresa do
mantemento da mesma, non pode consentir este nivel de precariedade que pon en risco
tanto @s traballadores como @s usuari@s. Este risco nun é un futuríbel senón que xa se
ten manifestado en varios accidentes, varios deles de extrema gravidade, un con
consecuencia de morte para un traballador en agosto de 2017.

Toda esta situación foi posta en coñecemento do Delegado Territorial da Xunta
de Galiza en Pontevedra por parte da CIG, razón pola que se formula a seguinte
pregunta para resposta oral en Pleno:
Que accións ten realizado ou vai realizar a Xunta de Galiza diante da
precariedade laboral que practica a empresa concesionaria do mantemento da autovía do
Salnés?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
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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 04/09/2018 10:17:07

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2018 10:17:14

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2018 10:17:15

Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2018 10:17:24

Noa Presas Bergantiños na data 04/09/2018 10:17:26

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2018 10:17:27
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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 Pleno, relativa ás medidas a tomar para solucionar as deficiencias no centro de
saúde de Tui.

A preocupación do pobo galego pola situación da sanidade pública vai en
aumento, cada vez son máis as persoas conscientes do deterioro da sanidade pública
galega froito da decisión do Goberno do PP de favorecer o negocio privado coa nosa
saúde e de recortar todo tipo de recursos, persoal, orzamentos, infraestruturas...
Dentro deste deterioro xeneralizado a Atención Primaria de Galiza está sendo
unha das principais damnificadas das nefastas políticas do Partido Popular. Desde o
regreso ao goberno da Xunta do PP no ano 2009 todos as decisións tomados foron en
detrimento dunha Atención Primaria como o eixo fundamental do sistema sanitario,
como “a porta de entrada”, como elemento de coordinación clave para que o modelo
sexa sostíbel.
Cada día ponse en evidencia, con crueza, esta situación de retroceso e de
deterioro da Atención Primaria en Galiza. Masificación de consultas, cupos de
profesionais por enriba do estabelecido, redución de profesionais, non substitución nin
por xubilación, nin vacacións nin ILT, nin outro tipo de licenzas ou permisos, as listas
de espera xa son habituais, peche de axendas, colapsos, profesionais que ao ter que
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acudir a algunha urxencia teñen que deixar as súas consultas abandonadas durante
horas, listas de espera de ata unha semana...
Neste contexto o centro de saúde de Tui está a sufrir tamén as consecuencias da
política sanitaria do Partido Popular. Un megaproxecto defendido polo anterior alcalde
do Partido Popular, Moisés Rodríguez, que aínda carece de licenza de actividade, e que
desde a súa posta en funcionamento mostra carencias e deficiencias que causan
prexuízos tanto a profesionais como a doentes:
-A sala de espera de urxencias é claramente insuficiente, pois so hai espazo para
10 persoas, véndose obrigados a agardar en corredores e en zonas que non son
destinadas a tal fin dificultando o traballo do persoal sanitario.
-Na primeira planta do centro de saúde (zona de consultas) existen so 3 baños,
dos cales ningún é para uso exclusivo do persoal sanitario, obrigando a compartilo, ou ,
en caso contrario , téndose que desprazar, o persoal sanitario, á planta menos un.
-Na zona de vestiarios, de descanso e de comida do persoal sanitario de
urxencias, hai un forte cheiro a sumidoiro o que fai imposíbel o traballo diario de xeito
digno. Non esquezamos que as quendas laborais abrangue desde as 15:00 horas até as
08:00 do dia seguinte, ou 24 horas en domingos e festivos.
-A porta principal de acceso ao centro de saúde está situada cara ao norte, polo
que os pacientes que realizan xestións na entrada reciben continuas correntes de aire. A
súa vez, esta entrada carece de pasarela de protección, e de sitio de aparcamento para
poder descargar aos doentes. Por outra banda, polas mañás (até as 15:00 horas) a porta
de urxencias permanece pechada, polo que o persoal de ambulancias vese obrigado a
rodear o centro de saúde ou, ben dar aviso, e agardar a que lle abran a porta de
urxencias.
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Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en Pleno:
Vai atender a Xunta as demandas de profesionais e doentes e darlle solución as
deficiencias existentes no centro de saúde de Tui?

Santiago de Compostela, 4 de setembro 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 04/09/2018 10:39:17

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2018 10:39:25

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2018 10:39:26
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Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2018 10:39:28

Noa Presas Bergantiños na data 04/09/2018 10:39:29

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2018 10:39:30
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres 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 a súa
resposta oral en Pleno, relativa ás novas adxudicacións feitas polo Sergas á empresa
Ibérica de Mantemento S.A.

O 30 de novembro de 2016 rematou o contrato adxudicado en xuño de 2013
pola Xunta de Galiza a Ibérica de Mantenimiento S.A, para o servizo de mantemento
integral de equipamento electromédico e outro equipamento, que se fíxo por un importe
aproximado de 34 millóns de euros.
Con esta adxudicación o Sergas puxo en mans privadas o mantemento de todo
tipo de aparataxe, incluídos servizos críticos e vitais como son quirófanos, ucis,
urxencias, radiodiagnóstico, autoclaves, bombas de infusión, respiradores, incubadoras,
ventosas fetais, monitores, detectores de illamentos, esterilizadores, respiradores, mesas
cirúrxicas, desfibriladores etc. Todo o aparataxe para diagnosticar e tratar aos doentes.
Desde a privatización do servizo de electromedicina foron reiteras as denuncias
do deterioro, até límites de por en risco a asistencia sanitaria, da prestación do servizo
que por parte da empresa concesionaria realiza nos centros hospitalarios.
O Bloque Nacionalista Galego denunciou en reiteradas ocasións a situación e
presentou iniciativas para que por parte da consellaría de Sanidade se rectificara.
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Traballadores/as, sindicatos e responsábeis dos centros sanitarios, realizaron
denuncias das deficiencias na electromedicina, o risco na asistencia, e a anulación e
suspensión de probas diagnósticas por non ter os equipos reparados, ou por que estes
non ofrecían as suficientes garantías. Tamén hai constancia de que @s responsábeis
técnicos de diferentes centros sanitarios do Sergas emitiron informes desfavorábeis
sobre o traballo desenvolvido pola empresa adxudicataria e dos sistemáticos
incumprimentos das condicións recollidas no contrato.
É evidente que as privatizacións levadas a cabo desde a Xunta non teñen como
obxectivo a mellora dos servizos nin o aforro económico, senón o afán do goberno do
Partido Popular por privatizar a sanidade pública galega, entregándoa a empresas
privadas para facer negocio coa saúde dos cidadáns.
O que se fixo foi desmantelar un servizo público que funcionaba perfectamente,
con custes reducidos, profesionais cualificados, con experiencia e unha calidade na
asistencia inmellorábel, que coñecían o estado dos equipos e das instalacións por unha
empresa adxudicataria, que non cumpriu co contrato.
Se resulta difícil de entender como o Goberno galego malia ser conscientes da
gravidade da situación non tomou ningunha medida para avaliar a prestación deste
servizo, e unha vez detectadas as irregularidades, adoptar as medidas de penalización
recollidas na folla de prescricións administrativas particulares da concesión, nin o
rescate do servizo; aínda o é máis que volva a adxudicarllo a unha empresa, que está
máis que demostrado que non só foi ineficiente senón que incumpriu sistematicamente
as condicións da prestación do servizo establecidas no contrato, incumprimentos tamén
detectados e recollidas polo Consello de Contas no seu informe.
Tanto é así que temos información de que se lle teñen retidas partidas
económicas por non ter xustificado a realización de servizos, ou telo feito
2
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insatisfactoriamente, así como se lle reclama cantidades pagadas por servizos que non
deu realizado.
Resulta polo tanto inxustificábel que o propio Sergas volva a adxudicarlle
contratos de mantemento en diversas EOXIS como Vigo, Pontevedra-Salnés, Santiago.

Diante desta situación formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Como se xustifica que o Sergas lle adxudique novos contratos a unha empresa á
que o propio organismo lle reclama cantidades económicas por incumprir contrato e non
lle paga outras pola mesma razón?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018

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

María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2018 10:43:31

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2018 10:43:37

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2018 10:43:38

Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2018 10:43:40

Noa Presas Bergantiños na data 04/09/2018 10:43:41

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2018 10:43:43
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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 Pleno, relativa ás medidas a tomar para a
protección das pensións.

As dúbidas que se están a xerar arredor da viabilidade do sistema público
de pensións son interesadas para favorecer precisamente os plans privados e
seguir no camiño de recorte das pensións públicas. No Bloque Nacionalista
Galego asistimos con preocupación as novas propostas que está a facer o
Goberno español, como a ampliación do cómputo de cálculo a toda a vida
laboral, que afondan na mesma liña. O traballo a realizar ten que ir xusto na
dirección contraria, na de recuperar os dereitos eliminados nos últimos anos coa
escusa da crise.
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 na liña neoliberal de individualización e desrregulación
das relacións laborais. 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

1
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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.
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 15-20 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.
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.

2
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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 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.
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.
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 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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Por todas as razóns expostas formúlase a seguinte pregunta para resposta
oral en Pleno:
Vai realizar o Goberno galego algunha actuación para reverter a situación
de que as pensións en Galiza sexan das máis baixas do Estado?

Santiago de Compostela, 4 de setembro 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 04/09/2018 11:13:40

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2018 11:13:44
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Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2018 11:13:46

Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2018 11:13:50

Noa Presas Bergantiños na data 04/09/2018 11:13:52

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2018 11:13:55
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Paula Vázquez Verao, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A Enquisa estrutural a fogares, realizada polo IGE para o ano 2017 incluíu un
módulo específico para recoller información sobre as persoas que se
autoclasifican en situación de dependencia e o tipo de apoio que declaran
necesitar para a realización de determinadas actividades, así como das persoas
que coidan, de forma non remunerada, persoas en situación de dependencia
(sexan do seu propio fogar ou non).
Entre os resultados desta enquisa, o IGE sinala que “no ano 2017 había 117.875
persoas que se declaran en situación de dependencia en Galicia, un 25,06% máis
que en 2011. Comparando esta cifra coa poboación de Galicia obtense que o
4,40% das persoas ten dependencia en 2017. A incidencia é menor nos homes
que nas mulleres. Ademais, e como era de esperar, a incidencia aumenta a
medida que se incrementa a idade da poboación.” Destes, “o 29,29% dos casos
pode catalogarse como gran dependencia”.

A enquisa revela que aumentou o número de persoas que realizan tarefas de
coidado de persoas dependentes, máis do 62% das cales son mulleres,
fundamentalmente maiores de 45 anos, e un 30% das mesmas adican máis de 70
horas á semana a esta tarefa. Ademais, segundo sinal a enquisa, “O 72,49% da
poboación galega que se dedica a labores de coidado de persoas con dependencia
tivo que reducir o seu tempo de ocio e as súas relación sociais ao comezar a
desempeñar as ditas tarefas de coidado; o 38,27% suprimiu tempo dedicado ao
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traballo doméstico; no 25,77%dos casos viuse afectado o traballo remunerado ou
os estudos da persoa coidadora e no 55,83% a súa vida familiar.”

En canto á falta de servizos, a enquisa indica que máis de 53.000 persoas con
dependencia precisan axuda a domicilio, pero que só o 44% a recibe, que se
precisan máis coidados sanitarios especializados, transporte adaptado e máis
prazas en centros de día.

Ademais, hai 13.442 persoas dependentes que viven soas e uns tres mil fogares
formados unicamente por persoas con dependencia.

Polo anteriormente exposto, a Deputada que subscribe pregunta á Xunta:

- Considera a Xunta que existe un verdadeiro sistema de atención á
dependencia no noso país?
Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 04/09/2018 12:40:28
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández,
Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres 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 a súa
resposta oral en Pleno.

Un dos xeitos de aprendizaxe constatados como eficaces e compartidos por
tódalas especies de seres vivos é a de aprender dos erros cometidos.
Pois ben non é este o caso da Consellería de Medio Rural... Por suposto que non
é un ser vivo. Pois velaí que en plena temporada de alto risco deste ano 18 resulta que a
fins de agosto, inexplicablemente, caducaron os contratos dos bulldozers e parece ser
que ata o 18 de setembro non hai présa. A estas alturas todos e todas sabemos que nos
lumes de alta intensidade e de incontrolable expansión, que son cada vez máis
frecuentes, os bulldozers reveláronse coma unha peza fundamental no freo destes e da
ralentización da súa expansión.
No incendio de Vilaza de finais do agosto pasado os datos de superficie
queimada son diverxentes 126 Has. da Xunta contra 194 do satélite. ¿Ocultación?
Sobre este mesmo incendio circula un ruxe ruxe con demasiada intensidade para
non ser certo: parece ser que

a dirección de extinción decretou nivel 2 e desde

Compostela foi revogado.
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Por último, se un instala determinado programa no seu ordenador parece ser que
pode acceder á localización de tódalas cámaras de vixilancia de incendios.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
A que se deben as irregularidades detectadas a finais de agosto a respecto dos
contratos dos bulldozers, cámaras de vixilancia, minimización de hectáreas queimadas e
revogación da declaración do nivel 2 do incendio de Vilaza?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/09/2018 12:56:18
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María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2018 12:56:24

Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2018 12:56:25

Olalla Rodil Fernández na data 04/09/2018 12:56:27

Noa Presas Bergantiños na data 04/09/2018 12:56:28

Xosé Luis Bará Torres na data 04/09/2018 12:56:29
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Os datos publicados polo Banco de España sobre a evolución da débeda das
CCAA son profundamente preocupantes para Galicia. En 2008, a débeda pública
galega era de 3.954 millóns de euros. Agora, no primeiro trimestre do ano 2018,
é de 11.750 millóns de euros: multiplicouse por tres veces, un 290%.
En dez anos endebedámonos en 7.796 millóns de euros, o dobre que nos 28 anos
anteriores. En dúas lexislaturas, dúas veces máis que nas sete previas dende que
recuperamos o autogoberno.
Os últimos datos poñen de manifesto que Galicia é a Comunidade Autónoma, das
de Réxime Común, onde maior incremento se produce da débeda no primeiro
trimestre do ano 2018. Deste xeito, Galicia pasa dunha débeda de 11.211 millóns
de euros ao peche do ano 2017 a unha débeda que acada un volume de 11.750
millóns no primeiro trimestre do ano 2018, un incremento bruto de 540 millóns
de euros.
No conxunto das CCAA, o incremento bruto foi de 1.570 millóns de euros, o que
representa en termos relativos o 0,54%. Pola contra en Galicia o incremento foi o
4,81% e só Estremadura e Aragón se aproximan ao incremento galego, cun
aumento do 4,47% e do 3,4% respectivamente. O incremento galego afástase da
redución da débeda que se da en Valencia, Cantabria ou Canarias, cunha
redución do 1,62%, 1,25% e 0,85% respectivamente. Pero ademais o feito
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relevante é que o 32% do incremento da débeda no conxunto das CCAA é debido
a Galicia.
Ante o manifestado nos parágrafos anteriores, o Grupo Parlamentario de En
Marea presenta a seguinte pregunta:
-

A que é debido este incremento da débeda?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 04/09/2018 13:59:19
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Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Os datos publicados polo Banco de España sobre a evolución da débeda das
CCAA son profundamente preocupantes para Galicia. En 2008, a débeda pública
galega era de 3.954 millóns de euros. Agora, no primeiro trimestre do ano 2018,
é de 11.750 millóns de euros: multiplicouse por tres veces, un 290%.
En dez anos endebedámonos en 7.796 millóns de euros, o dobre que nos 28 anos
anteriores. En dúas lexislaturas, dúas veces máis que nas sete previas dende que
recuperamos o autogoberno.
Os últimos datos poñen de manifesto que Galicia é a Comunidade Autónoma, das
de Réxime Común, onde maior incremento se produce da débeda no primeiro
trimestre do ano 2018. Deste xeito, Galicia pasa dunha débeda de 11.211 millóns
de euros ao peche do ano 2017 a unha débeda que acada un volume de 11.750
millóns no primeiro trimestre do ano 2018, un incremento bruto de 540 millóns
de euros.
No conxunto das CCAA, o incremento bruto foi de 1.570 millóns de euros, o que
representa en termos relativos o 0,54%. Pola contra en Galicia o incremento foi o
4,81% e só Estremadura e Aragón se aproximan ao incremento galego, cun
aumento do 4,47% e do 3,4% respectivamente. O incremento galego afástase da
redución da débeda que se da en Valencia, Cantabria ou Canarias, cunha
redución do 1,62%, 1,25% e 0,85% respectivamente. Pero ademais o feito
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relevante é que o 32% do incremento da débeda no conxunto das CCAA é debido
a Galicia.
Ante o manifestado nos parágrafos anteriores, o Grupo Parlamentario de En
Marea presenta a seguinte pregunta:
-

Como é posible que en Galicia a débeda se incremente nun 4,81% e
para o conxunto das CCAA o incremento sexa do 0,54%?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 04/09/2018 14:00:56
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Os datos publicados polo Banco de España sobre a evolución da débeda das
CCAA son profundamente preocupantes para Galicia. En 2008, a débeda pública
galega era de 3.954 millóns de euros. Agora, no primeiro trimestre do ano 2018,
é de 11.750 millóns de euros: multiplicouse por tres veces, un 290%.
En dez anos endebedámonos en 7.796 millóns de euros, o dobre que nos 28 anos
anteriores. En dúas lexislaturas, dúas veces máis que nas sete previas dende que
recuperamos o autogoberno.
Os últimos datos poñen de manifesto que Galicia é a Comunidade Autónoma, das
de Réxime Común, onde maior incremento se produce da débeda no primeiro
trimestre do ano 2018. Deste xeito, Galicia pasa dunha débeda de 11.211 millóns
de euros ao peche do ano 2017 a unha débeda que acada un volume de 11.750
millóns no primeiro trimestre do ano 2018, un incremento bruto de 540 millóns
de euros.
No conxunto das CCAA, o incremento bruto foi de 1.570 millóns de euros, o que
representa en termos relativos o 0,54%. Pola contra en Galicia o incremento foi o
4,81% e só Estremadura e Aragón se aproximan ao incremento galego, cun
aumento do 4,47% e do 3,4% respectivamente. O incremento galego afástase da
redución da débeda que se da en Valencia, Cantabria ou Canarias, cunha
redución do 1,62%, 1,25% e 0,85% respectivamente. Pero ademais o feito
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relevante é que o 32% do incremento da débeda no conxunto das CCAA é debido
a Galicia.
Ante o manifestado nos parágrafos anteriores, o Grupo Parlamentario de En
Marea presenta a seguinte pregunta:
-

Que parte desta débeda é levada a cabo a través dos mecanismos
extraordinarios de financiamento?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 04/09/2018 14:07:08
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Os datos publicados polo Banco de España sobre a evolución da débeda das
CCAA son profundamente preocupantes para Galicia. En 2008, a débeda pública
galega era de 3.954 millóns de euros. Agora, no primeiro trimestre do ano 2018,
é de 11.750 millóns de euros: multiplicouse por tres veces, un 290%.
En dez anos endebedámonos en 7.796 millóns de euros, o dobre que nos 28 anos
anteriores. En dúas lexislaturas, dúas veces máis que nas sete previas dende que
recuperamos o autogoberno.
Os últimos datos poñen de manifesto que Galicia é a Comunidade Autónoma, das
de Réxime Común, onde maior incremento se produce da débeda no primeiro
trimestre do ano 2018. Deste xeito, Galicia pasa dunha débeda de 11.211 millóns
de euros ao peche do ano 2017 a unha débeda que acada un volume de 11.750
millóns no primeiro trimestre do ano 2018, un incremento bruto de 540 millóns
de euros.
No conxunto das CCAA, o incremento bruto foi de 1.570 millóns de euros, o que
representa en termos relativos o 0,54%. Pola contra en Galicia o incremento foi o
4,81% e só Estremadura e Aragón se aproximan ao incremento galego, cun
aumento do 4,47% e do 3,4% respectivamente. O incremento galego afástase da
redución da débeda que se da en Valencia, Cantabria ou Canarias, cunha
redución do 1,62%, 1,25% e 0,85% respectivamente. Pero ademais o feito
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relevante é que o 32% do incremento da débeda no conxunto das CCAA é debido
a Galicia.
Ante o manifestado nos parágrafos anteriores, o Grupo Parlamentario de En
Marea presenta a seguinte pregunta:
-

Que parte desta débeda se establece cos bancos?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 04/09/2018 14:08:29
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Os datos publicados polo Banco de España sobre a evolución da débeda das
CCAA son profundamente preocupantes para Galicia. En 2008, a débeda pública
galega era de 3.954 millóns de euros. Agora, no primeiro trimestre do ano 2018,
é de 11.750 millóns de euros: multiplicouse por tres veces, un 290%.
En dez anos endebedámonos en 7.796 millóns de euros, o dobre que nos 28 anos
anteriores. En dúas lexislaturas, dúas veces máis que nas sete previas dende que
recuperamos o autogoberno.
Os últimos datos poñen de manifesto que Galicia é a Comunidade Autónoma, das
de Réxime Común, onde maior incremento se produce da débeda no primeiro
trimestre do ano 2018. Deste xeito, Galicia pasa dunha débeda de 11.211 millóns
de euros ao peche do ano 2017 a unha débeda que acada un volume de 11.750
millóns no primeiro trimestre do ano 2018, un incremento bruto de 540 millóns
de euros.
No conxunto das CCAA, o incremento bruto foi de 1.570 millóns de euros, o que
representa en termos relativos o 0,54%. Pola contra en Galicia o incremento foi o
4,81% e só Estremadura e Aragón se aproximan ao incremento galego, cun
aumento do 4,47% e do 3,4% respectivamente. O incremento galego afástase da
redución da débeda que se da en Valencia, Cantabria ou Canarias, cunha
redución do 1,62%, 1,25% e 0,85% respectivamente. Pero ademais o feito
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relevante é que o 32% do incremento da débeda no conxunto das CCAA é debido
a Galicia.
Ante o manifestado nos parágrafos anteriores, o Grupo Parlamentario de En
Marea presenta a seguinte pregunta:
-

Cales son as entidades financeiras coas que Galicia se endebeda?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 04/09/2018 14:09:43
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Os datos publicados polo Banco de España sobre a evolución da débeda das
CCAA son profundamente preocupantes para Galicia. En 2008, a débeda pública
galega era de 3.954 millóns de euros. Agora, no primeiro trimestre do ano 2018,
é de 11.750 millóns de euros: multiplicouse por tres veces, un 290%.
En dez anos endebedámonos en 7.796 millóns de euros, o dobre que nos 28 anos
anteriores. En dúas lexislaturas, dúas veces máis que nas sete previas dende que
recuperamos o autogoberno.
Os últimos datos poñen de manifesto que Galicia é a Comunidade Autónoma, das
de Réxime Común, onde maior incremento se produce da débeda no primeiro
trimestre do ano 2018. Deste xeito, Galicia pasa dunha débeda de 11.211 millóns
de euros ao peche do ano 2017 a unha débeda que acada un volume de 11.750
millóns no primeiro trimestre do ano 2018, un incremento bruto de 540 millóns
de euros.
No conxunto das CCAA, o incremento bruto foi de 1.570 millóns de euros, o que
representa en termos relativos o 0,54%. Pola contra en Galicia o incremento foi o
4,81% e só Estremadura e Aragón se aproximan ao incremento galego, cun
aumento do 4,47% e do 3,4% respectivamente. O incremento galego afástase da
redución da débeda que se da en Valencia, Cantabria ou Canarias, cunha
redución do 1,62%, 1,25% e 0,85% respectivamente. Pero ademais o feito
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relevante é que o 32% do incremento da débeda no conxunto das CCAA é debido
a Galicia.
Ante o manifestado nos parágrafos anteriores, o Grupo Parlamentario de En
Marea presenta a seguinte pregunta:
-

No caso de ser establecidas con bancos, cal é o custe?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 04/09/2018 14:11:34
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta
oral en Pleno.

A evolución da licitación pública en Galicia no ano 2017 foi moi negativa, tanto
en valores absolutos como en termos comparados coa media do Estado, porque
en Galicia redúcese de forma moi notable mentres que no conxunto do Estado se
incrementa de forma significativa. No exercicio 2017 a licitación oficial do
conxunto das administracións públicas en Galicia cae o 32,3% en comparación
con 2016. Un enorme devalo da licitación que é aínda máis difícil de entender
tendo en conta que no conxunto do Estado a licitación aumentou o 39,3%.
Expresado en cifras absolutas a licitación retrocede en Galicia en 286 millóns de
euros mentres que no conxunto do Estado se incrementa en 3.542 millóns de
euros.
Este diferencial negativo que sofre Galicia non é fácil de entender, en especial
porque somos a comunidade autónoma que ten peor evolución das 17 que
conforman o Estado tanto en valores absolutos como en valores relativos. Só hai
tres comunidades autónomas nas que cae a licitación e nas 14 restantes
incrementase, e nalgunhas delas de forma moi destacada.
O 32,3% de retroceso que sufre Galicia fai de nós a peor entre as 17 CC.AA.
Como se dixo, o diferencial coa media española é significativa, porque na media
do Estado a licitación incrementouse o 39,3%, isto é un diferencial de mais de 70
puntos.
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Pero esta cifra queda pequena ante os territorios coa evolución máis positiva:
Andalucía crece o 51%, Murcia o 81%, Aragón o 83% pero sobre todo Cantabria
co 297% e Navarra na que a licitación medrou o 229%. Mesmo en Cataluña a
licitación pública se incrementou o 39% nun ano tan convulso como foi 2017
nesa comunidade autónoma.
Que a licitación pública caia en Galicia mentres que medra na media do Estado
necesita unha explicación, pero que sexamos a comunidade autónoma coa peor
evolución das 17 fai que a explicación teña que ser detallada e urxente, en
especial porque concorren dúas características que agravan o problema. A
primeira é que a principal responsabilidade no retroceso é do goberno central e a
segunda é que 2017 non fai máis que dar continuidade a un ciclo de retroceso da
licitación que xa se iniciou en 2013.
Os datos dispoñibles de SEOPAN sobre a evolución da licitación publica
desagregados por nivel de goberno e tipo de obra do ano 2017 permiten
identificar como principal responsable do devalo da licitación ao Goberno
central: pasou de 513 millóns de euros en 2016 a tan só 183 millóns en 2017, un
retroceso do 65%.
Licitar 183 millóns de euros en todo o ano 2017 é unha cifra irrisoria, algo difícil
de entender porque estamos falado de toda a administración central, que inclúe
non so aos ministerios senón tamén a todo tipo de organismos, como ADIF,
AENA ou as Autoridades Portuarias entre outras. Entre todos, de xaneiro a
decembro, licitaron tan só 183 millóns, apenas 15 millóns ao mes.
Una situación moi preocupante porque a licitación funciona como un indicador
adiantado do investimento, tanto na súa traslación aos orzamentos de cada ano
como na actividade real cando se executan. Por iso o dato de 2017 en termos
desagregados como o dato xa final para o conxunto das administracións sumadas
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e tan preocupante, porque anticipa un devalo moi importante do investimento nos
próximos exercicios.
Polo exposto, presentase a seguinte Pregunta:
-

Como valora a Xunta o devalo na licitación da Administración central
para Galicia, que cae o 64% en comparación con 2016?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Julia Torregrosa Sañudo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 04/09/2018 14:16:25

Julia Torregrosa Sañudo na data 04/09/2018 14:16:34
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta
oral en Pleno.

A evolución da licitación pública en Galicia no ano 2017 foi moi negativa, tanto
en valores absolutos como en termos comparados coa media do Estado, porque
en Galicia redúcese de forma moi notable mentres que no conxunto do Estado se
incrementa de forma significativa. No exercicio 2017 a licitación oficial do
conxunto das administracións públicas en Galicia cae o 32,3% en comparación
con 2016. Un enorme devalo da licitación que é aínda máis difícil de entender
tendo en conta que no conxunto do Estado a licitación aumentou o 39,3%.
Expresado en cifras absolutas a licitación retrocede en Galicia en 286 millóns de
euros mentres que no conxunto do Estado se incrementa en 3.542 millóns de
euros.
Este diferencial negativo que sofre Galicia non é fácil de entender, en especial
porque somos a comunidade autónoma que ten peor evolución das 17 que
conforman o Estado tanto en valores absolutos como en valores relativos. Só hai
tres comunidades autónomas nas que cae a licitación e nas 14 restantes
incrementase, e nalgunhas delas de forma moi destacada.
O 32,3% de retroceso que sufre Galicia fai de nós a peor entre as 17 CC.AA.
Como se dixo, o diferencial coa media española é significativa, porque na media
do Estado a licitación incrementouse o 39,3%, isto é un diferencial de mais de 70
puntos.
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Pero esta cifra queda pequena ante os territorios coa evolución máis positiva:
Andalucía crece o 51%, Murcia o 81%, Aragón o 83% pero sobre todo Cantabria
co 297% e Navarra na que a licitación medrou o 229%. Mesmo en Cataluña a
licitación pública se incrementou o 39% nun ano tan convulso como foi 2017
nesa comunidade autónoma.
Que a licitación pública caia en Galicia mentres que medra na media do Estado
necesita unha explicación, pero que sexamos a comunidade autónoma coa peor
evolución das 17 fai que a explicación teña que ser detallada e urxente, en
especial porque concorren dúas características que agravan o problema. A
primeira é que a principal responsabilidade no retroceso é do goberno central e a
segunda é que 2017 non fai máis que dar continuidade a un ciclo de retroceso da
licitación que xa se iniciou en 2013.
Os datos dispoñibles de SEOPAN sobre a evolución da licitación publica
desagregados por nivel de goberno e tipo de obra do ano 2017 permiten
identificar como principal responsable do devalo da licitación ao Goberno
central: pasou de 513 millóns de euros en 2016 a tan só 183 millóns en 2017, un
retroceso do 65%.
Licitar 183 millóns de euros en todo o ano 2017 é unha cifra irrisoria, algo difícil
de entender porque estamos falado de toda a administración central, que inclúe
non so aos ministerios senón tamén a todo tipo de organismos, como ADIF,
AENA ou as Autoridades Portuarias entre outras. Entre todos, de xaneiro a
decembro, licitaron tan só 183 millóns, apenas 15 millóns ao mes.
Una situación moi preocupante porque a licitación funciona como un indicador
adiantado do investimento, tanto na súa traslación aos orzamentos de cada ano
como na actividade real cando se executan. Por iso o dato de 2017 en termos
desagregados como o dato xa final para o conxunto das administracións sumadas
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e tan preocupante, porque anticipa un devalo moi importante do investimento nos
próximos exercicios.
Polo exposto, presentase a seguinte Pregunta:
-

Que consecuencias vai ter sobre os orzamentos xerais do Estado para Galicia
este devalo da licitación en 2017?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Julia Torregrosa Sañudo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 04/09/2018 14:17:56

Julia Torregrosa Sañudo na data 04/09/2018 14:18:05
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Os datos publicados polo Banco de España sobre a evolución da débeda das
CCAA son profundamente preocupantes para Galicia. En 2008, a débeda pública
galega era de 3.954 millóns de euros. Agora, no primeiro trimestre do ano 2018,
é de 11.750 millóns de euros: multiplicouse por tres veces, un 290%.
En dez anos endebedámonos en 7.796 millóns de euros, o dobre que nos 28 anos
anteriores. En dúas lexislaturas, dúas veces máis que nas sete previas dende que
recuperamos o autogoberno.
Os últimos datos poñen de manifesto que Galicia é a Comunidade Autónoma, das
de Réxime Común, onde maior incremento se produce da débeda no primeiro
trimestre do ano 2018. Deste xeito, Galicia pasa dunha débeda de 11.211 millóns
de euros ao peche do ano 2017 a unha débeda que acada un volume de 11.750
millóns no primeiro trimestre do ano 2018, un incremento bruto de 540 millóns
de euros.
No conxunto das CCAA, o incremento bruto foi de 1.570 millóns de euros, o que
representa en termos relativos o 0,54%. Pola contra en Galicia o incremento foi o
4,81% e só Estremadura e Aragón se aproximan ao incremento galego, cun
aumento do 4,47% e do 3,4% respectivamente. O incremento galego afástase da
redución da débeda que se da en Valencia, Cantabria ou Canarias, cunha
redución do 1,62%, 1,25% e 0,85% respectivamente. Pero ademais o feito
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relevante é que o 32% do incremento da débeda no conxunto das CCAA é debido
a Galicia.
Ante o manifestado nos parágrafos anteriores, o Grupo Parlamentario de En
Marea presenta a seguinte pregunta:
-

Como explica a Xunta que Galicia sexa a Comunidade Autónoma onde
máis se incrementa a débeda?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 04/09/2018 15:44:02
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas e Julia Torregrosa Sañudo, deputado e deputada do
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta
oral en Pleno.

A evolución da licitación pública en Galicia no ano 2017 foi moi negativa, tanto
en valores absolutos como en termos comparados coa media do Estado, porque
en Galicia redúcese de forma moi notable mentres que no conxunto do Estado se
incrementa de forma significativa. No exercicio 2017 a licitación oficial do
conxunto das administracións públicas en Galicia cae o 32,3% en comparación
con 2016. Un enorme devalo da licitación que é aínda máis difícil de entender
tendo en conta que no conxunto do Estado a licitación aumentou o 39,3%.
Expresado en cifras absolutas a licitación retrocede en Galicia en 286 millóns de
euros mentres que no conxunto do Estado se incrementa en 3.542 millóns de
euros.
Este diferencial negativo que sofre Galicia non é fácil de entender, en especial
porque somos a comunidade autónoma que ten peor evolución das 17 que
conforman o Estado tanto en valores absolutos como en valores relativos. Só hai
tres comunidades autónomas nas que cae a licitación e nas 14 restantes
incrementase, e nalgunhas delas de forma moi destacada.
O 32,3% de retroceso que sufre Galicia fai de nós a peor entre as 17 CC.AA.
Como se dixo, o diferencial coa media española é significativa, porque na media
do Estado a licitación incrementouse o 39,3%, isto é un diferencial de mais de 70
puntos.
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Pero esta cifra queda pequena ante os territorios coa evolución máis positiva:
Andalucía crece o 51%, Murcia o 81%, Aragón o 83% pero sobre todo Cantabria
co 297% e Navarra na que a licitación medrou o 229%. Mesmo en Cataluña a
licitación pública se incrementou o 39% nun ano tan convulso como foi 2017
nesa comunidade autónoma.
Que a licitación pública caia en Galicia mentres que medra na media do Estado
necesita unha explicación, pero que sexamos a comunidade autónoma coa peor
evolución das 17 fai que a explicación teña que ser detallada e urxente, en
especial porque concorren dúas características que agravan o problema. A
primeira é que a principal responsabilidade no retroceso é do goberno central e a
segunda é que 2017 non fai máis que dar continuidade a un ciclo de retroceso da
licitación que xa se iniciou en 2013.
Os datos dispoñibles de SEOPAN sobre a evolución da licitación publica
desagregados por nivel de goberno e tipo de obra do ano 2017 permiten
identificar como principal responsable do devalo da licitación ao Goberno
central: pasou de 513 millóns de euros en 2016 a tan só 183 millóns en 2017, un
retroceso do 65%.
Licitar 183 millóns de euros en todo o ano 2017 é unha cifra irrisoria, algo difícil
de entender porque estamos falado de toda a administración central, que inclúe
non so aos ministerios senón tamén a todo tipo de organismos, como ADIF,
AENA ou as Autoridades Portuarias entre outras. Entre todos, de xaneiro a
decembro, licitaron tan só 183 millóns, apenas 15 millóns ao mes.
Una situación moi preocupante porque a licitación funciona como un indicador
adiantado do investimento, tanto na súa traslación aos orzamentos de cada ano
como na actividade real cando se executan. Por iso o dato de 2017 en termos
desagregados como o dato xa final para o conxunto das administracións sumadas
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e tan preocupante, porque anticipa un devalo moi importante do investimento nos
próximos exercicios.
Polo exposto, presentase a seguinte Pregunta.:
-

Como pode explicar a Xunta que Galicia sexa en 2017 a comunidade con
peor evolución da licitación pública das 17 CCAA que conforman o
Estado español?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Julia Torregrosa Sañudo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 04/09/2018 14:14:49

Julia Torregrosa Sañudo na data 04/09/2018 14:14:54
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Neste verán, evidenciouse de xeito aínda máis contundente que outros anos, a
falta de recursos na Atención Primaria do Sistema sanitario público, debido á
política de recortes.
A falta de persoal, impide substituír as baixas e vacacións, dar unha cobertura
idónea en todas as prazas de pediatría, ou garantir unha atención correcta nas
urxencias médicas dos Puntos de Atención Continuada.
Carencias, que teñen como consecuencia que as doentes deba esperar na maioría
dos centros de saúde máis dunha semana para ser atendidas, ou os servizos de
urxencias conten só cun equipo que debe atender dentro e fora dos centros,
situación que pon en risco a saúde das doentes.
Foron moitas as propostas trasladas á Xunta de Galicia por diferentes colectivos,
colexios profesionais ou a través de iniciativas parlamentarias, que en moitos
casos atoparon un desprestixio absoluto por parte de Goberno.
A falta de planificación, a precariedade imposta polo deterioro das condicións
laborais ou as prexubilacións forzosas que se iniciaron sen ningún sentido,
forman parte dunha política de desmantelamento do público que non pon ningún
interese nunha asistencia sanitaria de calidade na Atención Primaria do Servizo
Galego de Saúde.
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta:
-

Cal é o plan de actuación que van a levar a cabo para o mantemento
da calidade asistencia da Atención Primaria no SERGAS?

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 04/09/2018 17:05:33
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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
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández,
Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres 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 Pleno.

O 31 deste mes de maio remata o prazo dado polo goberno galego para a xestión
das faixas de seguridade e xestión de biomasa. O plan de actuacións en faixas
secundarias fai recaer nos concellos a totalidade da carga destas medidas.
Diciamos nunha iniciativa debatida na Comisión 7ª o 20 de abril pasado que:
"Non pode, como pretende o Goberno galego, facer descansar no “voluntarismo”
dos concellos (dados os limitados medios e recursos reais que teñen) a prevención de
incendios forestais no contorno dos núcleos e vivendas habitadas e actuar contra o
abandono de fincas próximas ás vivendas; senón que ha de depender dun deseño
planificado, programado e con medios técnicos adecuados que permita ademais
consolidar unha acción sostida para protexer os núcleos habitados".
Advertiamos tamén da necesidade de establecer mecanismos directos e estables
de colaboración entre os concellos e o persoal técnico dos distritos para levar a termo de
inmediato unha planificación das actuacións preventivas con base na información de
risco que teñen ambas as dúas administracións, a fin de que os concellos teñan ademais
unha guía de actuación consonte prioridades predefinidas con base en criterios técnicos
solventes.
1
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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

Chamabamos a atención tamén da imposibilidade de parte da maioría dos
concellos galegos de poderen levar a cabo estes labores baixo risco de provocar un
colapso na administración local se a Xunta non poñía a disposición dos mesmos os
medios humanos e orzamentarios necesarios para tal labor.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Considera que a Xunta de Galiza puxo a disposición dos concellos os medios e
apoios necesarios para a execución das franxas de protección e seguridade contra os
lumes no prazo establecido pola lexislación vixente?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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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

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/09/2018 12:31:30

Olalla Rodil Fernández na data 05/09/2018 12:31:36

María Montserrat Prado Cores na data 05/09/2018 12:31:39

Ana Pontón Mondelo na data 05/09/2018 12:31:42

Noa Presas Bergantiños na data 05/09/2018 12:31:43

Xosé Luis Bará Torres na data 05/09/2018 12:31:44
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A Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, Marián García Míguez, César Fernández Gil, María
Antón Vilasánchez, Carlos Gómez Salgado, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño
Villar, Encarna Amigo Díaz e Martín Fernández Prado, deputadas e deputados 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 en Pleno.
O pasado mes de abril a Xunta de Galicia e o Consorcio da Zona Franca de Vigo
acordaron a construción do primeiro campus de FP en Vigo.
O acordo determina que as obras estean financiadas pola Xunta e a Zona Franca cun
orzamento superior aos dez millóns de euros e que está previsto que comecen no ano
2019 e rematen no 2020.
Un centro que aglutinaría a oferta formativa de 16 centros da comarca nun espazo de
4.000 metros cadrados na cidade de Vigo, na zona do Meixoeiro e que albergaría a
7.200 alumnos, 600 profesores e 20 familias profesionais.
A Xunta e Zona Franca propuxeron unha estratexia de colaboración conxunta para
coordinar actividades e programas para optimizar recursos, adaptarse ás necesidades
do tecido empresarial, fortalecer a FP dual e crear novos espazos de oportunidades
para o alumnado.
O proxecto ten que superar diferentes trámites e algúns xa foron dados.
Por estes motivos, os deputados asinantes formulamos a seguinte pregunta en Pleno:
Cales son os trámites a seguir por parte da Xunta de Galicia conxuntamente coa Zona
Franca para que o proxecto de construción do primeiro campus de FP en Vigo cumpra
os prazos acordados?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2018 13:31:00
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María Ángeles Garcia Míguez na data 05/09/2018 13:31:12
César Manuel Fernández Gil na data 05/09/2018 13:31:22
Maria Antón Vilasánchez na data 05/09/2018 13:31:25
Carlos Gómez Salgado na data 05/09/2018 13:31:31
María Isabel Novo Fariña na data 05/09/2018 13:31:39
Antonio Mouriño Villar na data 05/09/2018 13:31:48
María Encarnación Amigo Díaz na data 05/09/2018 13:31:56
Martín Fernández Prado na data 05/09/2018 13:32:03
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A Mesa do Parlamento
María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, César Fernández Gil,
Carlos Gómez Salgado, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar, Encarna
Amigo Díaz, Martín Fernández Prado, Paula Prado del Río e Diego Calvo Pouso,
deputadas e deputados 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 en Pleno.
O Complexo cultural da Cidade da Cultura emerxe do corazón do novo pulmón verde
de Santiago de Compostela : o Bosque de Galicia.
Este Bosque de Galicia incluído no proxecto inicial da Cidade da Cultura, como espazo
de transición entre o Gaiás e a cidade, é unha mostra de máis de once mil árbores de
especies autóctonas: carballos, castiñeiros, espiños, freixos, abeleiras, etc. que ocupan
34 hectáreas das ladeiras do monte.
Un Bosque cunha rede de sendeiros peonís de máis de cinco kilómetros que permiten
un paseo en permanente contacto coa natureza no ascenso á Cidade da Cultura.
A Fase II do Bosque de Galicia que completa a actuación medioambiental iniciada co
Parque do Lago, o Xardín Literario ou o Parque da Balea, está na súa fase final.
Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que actuacións desenvolveu ou ten previsto desenvolver a Xunta de Galicia como
remate do Bosque de Galicia na Cidade da Cultura de Galicia?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018
Asinado dixitalmente por:
Maria Antón Vilasánchez na data 05/09/2018 14:11:40
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2018 14:11:47
César Manuel Fernández Gil na data 05/09/2018 14:12:01
Carlos Gómez Salgado na data 05/09/2018 14:12:04
María Isabel Novo Fariña na data 05/09/2018 14:12:13
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Antonio Mouriño Villar na data 05/09/2018 14:12:20
María Encarnación Amigo Díaz na data 05/09/2018 14:12:27
Martín Fernández Prado na data 05/09/2018 14:12:30
Paula Prado Del Río na data 05/09/2018 14:12:38
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2018 14:12:49
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A Mesa do Parlamento
María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, César Fernández Gil,
Carlos Gómez Salgado, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar, Encarna
Amigo Díaz, Martín Fernández Prado, Paula Prado del Río e Diego Calvo Pouso,
deputadas e deputados 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 en Pleno.
A Cidade da Cultura de Galicia avanza cara á súa consolidación como espazo de
encontro da creación, difusión e exhibición da cultura de Galicia e para Galicia.
Un complexo cultural, non exento de avatares, que soubo adaptarse ás circunstancias
económicas, sociais e políticas, enfrontando, nestes momentos, a súa etapa final
construtiva e funcional.
O goberno galego vén de anunciar a posta en marcha do Edificio Fontán para
completar a parte edificatoria da Cidade da Cultura, dándolle utilidade á estrutura
existente destinada ao Teatro da Ópera.
O máis salientable desta decisión é o destino funcional deste edificio Fontán, tres
centros vinculados ao Sistema Universitario de Galicia.
Á xa existente Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, uniranse
dous centros de nova creación: o Consorcio Interuniversitario de Galicia como centro
de impulso de coordinación e cooperación das universidades galegas e o Centro
Europeo de Investigación en Paisaxes Culturais.
Na presentación deste proxecto, que rematará a Cidade da Cultura, establécese como
horizonte temporal para a súa finalización o ano 2021, data importante para Santiago e
toda Galicia por coincidir co Ano Santo 2021.
Sobre este edificio, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
Que pasos ten dado a Xunta de Galicia para avanzar na construción e posta en marcha
do Edificio Fontán?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018

116981

Asinado dixitalmente por:
Maria Antón Vilasánchez na data 05/09/2018 14:14:52
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2018 14:15:00
César Manuel Fernández Gil na data 05/09/2018 14:15:09
Carlos Gómez Salgado na data 05/09/2018 14:15:11
María Isabel Novo Fariña na data 05/09/2018 14:15:22
Antonio Mouriño Villar na data 05/09/2018 14:15:29
María Encarnación Amigo Díaz na data 05/09/2018 14:15:36
Martín Fernández Prado na data 05/09/2018 14:15:39
Paula Prado Del Río na data 05/09/2018 14:15:46
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2018 14:15:54
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Manuel Pérez Seco e Raúl Fernández Fernández, deputados 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 Pleno.

Os continuos estragos producidos polo xabaril está ocasionando graves
problemas económicos, ambientais, sociais e de seguridade viaria nos nosos
territorios, especialmente nas economías rurais das familias e das explotacións
gandeiras e agrícolas pola desfeita nas fincas e colleitas.

Danos económicos producidos nos cultivos e prados impedindo a sega e o
ensilado, ou nos froitos como a castaña e outros.

Danos medioambientais no propio terreo ao provocar arrastres de capa vexetal
cara os ríos, afectando ao marisqueo nas zonas de costa e a proliferación de
malas herbas xerando un incremento no uso de herbicidas.

E tamén competencia desigual con outras especies que cada vez teñen menos
recursos dispoñibles poñéndoas en risco de desaparición (aves e micro
mamíferos). E mesmo riscos sanitarios polo contaxio de especies domésticas,
tuberculose, peste porcina.

A maiores prodúcense danos en bens públicos de axardinamentos e zonas
deportivas e incluso problemas de seguridade de viaria con motivo dos atropelos
que se producen ao atravesaren estradas e camiños rurais, provocando a o
incremento das primas de seguros das persoas que residimos nestes contornos.

Estes ataques do xabaril teñen como consecuencia un enorme incremento dos
custes nas explotacións agrícolas e gandeiras profesionais que quedan, tanto no
referido aos de alimentación como as necesidades de cercas, tanto convencionais
como eléctricas, provocando o abandono dos cultivos tradicionais, por falta de
rendemento e desesperación das persoas titulares das explotacións.
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Grupo Parlamentario

Ante estes acontecementos, as persoas damnificadas estanse dirixindo aos
Concellos, como Administracións máis próximas, expresando as súas
inquedanzas por mor destes ataques que poñen en perigo a súa sustentabilidade
económica.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Certamente a situación de hoxe en día, ten como antecedentes o excesivo
incremento da poboación dos xabarís, un mamífero con grande capacidade de
desprazamento e adaptación a todo tipo de hábitats, todo elo facilitado polo
abandono das terras e do medio rural, así como pola escasa incidencia do único
depredador natural que ten, que é o lobo.

Esta realidade, non foi acompasada de medidas proporcionais e eficaces de
control que permitan unha convivencia equilibrada e sostible desta especie
animal con outras especies e coas actividades económicas, sociais e
medioambientais do noso contorno.

Por iso os deputados que asinan preguntan:

Como ten pensado a Consellería estabilizar a poboación de xabaril?

Pazo do Parlamento, 6 de setembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 05/09/2018 16:30:30
Raúl Fernández Fernández na data 05/09/2018 16:30:42
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Á MESA DO PARLAMENTO

Ánxeles Cuña Bóveda, Manuel Lago Peñas, Paula Vázquez Verao e Eva
Solla Fernández, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Eulen, compañía fundada polo empresario leonés David Álvarez Díez, emprega a
88.692 persoas, segundo os datos actualizados da súa propia páxina web. O 56%
delas –50.327– traballan en España. A empresa gábase de que aposta pola
formación dos seus empregados, así como pola conciliación familiar e pola
integración de inmigrantes e discapacitados. Porén, os sucesivos escándalos dos
que foi obxecto puxeron de relevo a natureza extraordinariamente precaria das
súas contratacións.

Eulen especialízase en externalizacións, que defende polo aforro de custes e pola
presunta mellora dos servizos. Traballa no eido da seguridade, da limpeza, do
mantemento,

da consultoría,

da

xardinería,

dos

servizos

loxísticos

e

do telemárketing. Ofrece os seus servizos a sectores tan diversos como o
farmacéutico, o bancario, o enerxético, o do transporte ou o comercial. Eulen está
presente en Chile, México, Perú, Estados Unidos, Colombia, Portugal, República
Dominicana, Panamá, Costa Rica, Jamaica e no mundo árabe. En total, factura
anualmente 1.500 millóns de euros, o que non lle impide ser recoñecida polos
seus baixos salarios e polo atropelo sistemático das condicións laborais dos seus
traballadores e traballadoras.
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Tanto os sindicatos como os propios empregados e empregadas da compañía
veñen denunciando que Eulen paga por debaixo do que establece o convenio;
incumpre a bolsa de horas, non abonando os excesos, ou aumentando as
xornadas; non entrega a información real das horas complementarias; non conta
cun calendario laboral, o que provoca que o persoal traballe máis do que lle
corresponde; non dá o descanso semanal obrigatorio; fai xornadas ilegais por
convenio, partindo as xornadas a tempo parcial para aforrar os desprazamentos;
cambia as xornadas dun día para outro; etcétera.

A empresa foi xa investigada polo trato de favor que vén recibindo nas
contratacións por parte da Xunta de Galicia de Núñez Feijóo. Entre outras
artimañas, o goberno popular fraccionou de maneira fraudulenta contratos para
evitar o concurso público e asegurar que Eulen era finalmente a destinataria dos
mesmos. Para facernos unha idea do negocio redondo da compañía, teñamos en
conta que só nos anos 2010 e 2011 a Xunta adxudicou a Eulen oito contratos por
un importe de 1,4 millóns de euros.

O segredo do seu éxito é, como dicimos, o trato de favor que recibe das
administracións –non é casualidade que a irmá de Feijóo sexa a directora da zona
noroeste do grupo– e as condicións laborais lamentables que ofrece.
Recentemente Eulen colgou unha oferta de traballo en Infojobs para buscar un
técnico ou técnica de xestión sociocultural. Solicitaba un ano de experiencia,
unha licenciatura ou grao, e idiomas. Uns requisitos laborais máis que notables
tendo en conta que a franxa salarial que aparecía non anuncio ía dos 600€ aos
900€ brutos. Dito doutro xeito, o salario máis baixo considerado por Eulen nin
sequera chegaba ao salario mínimo. Isto non sería admisible nin sequera se fora
unha bolsa, pero é que neste caso tratase dun emprego que esixe ter traballado
con anterioridade.

116986

Non se trata dun detalle anecdótico, senón máis ben dun chanzo máis na
precarización das condicións de traballo que permite a Eulen, empresa ben
querida pola familia Feijóo, facer o seu agosto ano tras ano.

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Pregunta:

-

Vai seguir sendo a Xunta cómplice de Eulen e outras empresas que
prestan servizos á Xunta de Galicia no deterioro das súas condicións
laborais ou pensa utilizar a capacidade que lle dá a lei para defender e
mellorar as condicións de contratación?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018.

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda
Paula Vázquez Verao
Eva Solla Fernández
Manuel Lago Peñas
Deputadas e deputado do G.P de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 05/09/2018 16:44:24

José Manuel Lago Peñas na data 05/09/2018 16:44:31

Paula Vázquez Verao na data 05/09/2018 16:44:43

Eva Solla Fernández na data 05/09/2018 16:44:48
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez Martínez e María
Luisa Pierres López, 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 Pleno.
A estrada autonómica PO-308, que pasa polo concello de Poio, é
extremadamente perigosa en varios puntos. Segundo recoñecera o seu
día o entón conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,
é unha das estradas máis saturadas de Galicia e unha das máis utilizadas
para ir ás praias na tempada estival. Nalgunhas das súas zonas non
existe nin beiravía. No verán, hai accidentes todas as semanas. Téñense
producido varias mortes.
O Goberno municipal de Poio cre precisa unha vía alternativa á PO-308
que permita reducir o nivel de tráfico na estrada da costa que comunica
a vila de Poio coa de Sanxenxo e transformala nunha travesía urbana
que facilite a convivencia dos veciños e veciñas que con ela lindan,
ademais de seguir avanzando en actuacións urxentes para mellorar a
seguridade viaria en toda esta estrada. Mesmo o Plan xeral de Poio
contempla unha conexión alternativa que permitiría derivar os fluxos de
tráfico que se producen na ponte de A Barca e na súa contorna, evitando
tráficos cruzados mediante a construción da conexión denominada
“Viario do Bao” e que conecta a estrada de Vilagarcía (PO-531) coa da
parroquia de Campañó (PO-310).
O Goberno da Xunta de Galicia tiña recollido no Plan Move 2010-2015
a necesidade de execución do dito viario cun horizonte de execución do
ano 2015, mais, como xa é costume, segue a estar gardado nun caixón.
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Grupo Parlamentario

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Entende o Goberno que o denominado “Viario do Bao”, que conecta a
estrada de Vilagarcía (PO-531) coa da parroquia de Campañó (PO310), é unha vía alternativa á PO-308?

Pazo do Parlamento, 5 de setembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 05/09/2018 17:32:38
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 05/09/2018 17:32:44
María Luisa Pierres López na data 05/09/2018 17:32:49
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Dende o ano 2009, o gabinete de prensa da EOXI de Pontevedra O Salnés é
xestionada polo sector privado, un servizo máis do SERGAS que o Goberno de
Feijóo decidiu privatizar.
Esta situación ademais de supoñer unha privatización paulatina do Servizo
Galego de Saúde tal e como se leva moito tempo denunciando, está chea de
irregularidades.
Entre estas irregularidades chaman a atención algunhas denunciadas, tales como
que a EOXI de Pontevedra O Salnés, xa conte con praza pública cuberta para
poder prestar o servizo o que fai cuestionarse se a contratación de tal servizo
podería supoñer un presunto desvío de poder por parte da Administración.
Con todo, este decidiu ser entregado ás mans da empresa privada mediante un
procedemento negociado no que a adxudicación que sospeitosamente foi a parar
nas mans do Partido Popular.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
-

Cal foi a motivación que levou ao Goberno á privatización do servizo?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018.
Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 05/09/2018 18:07:50
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Fai xa moito tempo que o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense,
amosa importantes deficiencias na dotación tanto de infraestruturas como de
persoal.
A ampliación levada a cabo pola Xunta de Galicia estivo xa no seu inicio
marcada por unha mala xestión como o propio retraso da obra. Actualmente, a
situación amosase moi lonxe de mellorar e as carencias que deberan ser
solucionadas agudízanse producindo un situación insostible tanto para pacientes
como para persoal.
O acordo acadado entre a Consellería de Sanidade e a Comisión de Centro de
dotar de medios persoais para dar cobertura a 41 camas por unidade de
hospitalización, excluíndo aquelas con peculiaridades como psiquiatría, foi
vulnerado pola Consellería ao contemplar solo fondos para dotar unidades de 36
camas, situación que vai en detrimento das condicións laborais e de calidade
asistencia do Servizo que non se axusta a realidade do hospital en canto aos
recursos necesarios e que agrava aínda máis a situación na que estaban,
producindo una sobresaturación no hospital.
O persoal leva bastante tempo manifestándose para que a consellería solucione
esta situación que desborda totalmente as e os profesionais, sen embargo a
pesares da solicitude de reunión por parte da Comisión de Centros ao Conselleiro
de Sanidade, este segue sen dar a cara e afrontar o problema.

116993

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta:
-

Considera normal o Goberno da Xunta de Galicia manter a persoal e
pacientes nesta situación?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 05/09/2018 10:49:28
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

Son moitas as denuncias que durante anos levan facendo as traballadoras e os
traballadores do Hospital Comarcal do Salnés, en relación á falta de persoal así
como co peche de unidades asistenciais.
Un exemplo dos conflitos en relación aos recortes de servizos do Hospital é a
situación na que se atopan os celadores/as do mesmo, que denuncian un agravio
comparativo das súas condicións en relación as celadoras e celadores do resto de
hospitais por varios motivos.
Unha das cousas que motivan a denuncian, son as ratios actuais que consideran
insuficientes para levar a cabo todo o traballo.
No momento de apertura do hospital no ano 2008, o cálculo de celadores/as en
función das necesidades era de 30 persoas, actualmente o cadro está formado por
25, o que supón 5 persoas menos que no ano 2008 pese a que o hospital foi
ampliado. Ademais, das 25 persoas que prestan servizo como celadoras no
hospital, solo 8 están en plantilla como fixas, o resto teñen que facer fronte a
contratos de acumulación e polo tanto a unha situación aínda mais precaria.
Isto trae como consecuencia un aumento insostible do ritmo de traballo, cunha
localización permanente a través do teléfono móbil para recibir as labores que
deben realizar e nas que en moitos casos teñen que elixir cal atender e cal non
debido a imposibilidade de facer todas á vez.
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Ademais, outra das demandas que motivan as denuncias das e dos celadores é a
necesidade de depender organicamente da Xefatura de Persoal Subalterno da
EOXI así como o nomeamento dunha persoa responsable no propio hospital, pois
actualmente son o único hospital que depende de persoal sanitario,
concretamente da dirección de enfermería.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Que pensa facer o Goberno ante esta situación?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 05/09/2018 13:27:34
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Segundo recolle a publicación do Faro de Vigo o 26 de outubro de 2016, o
Presidente da Xunta de Galicia, salientaba sobre o Centro de Saúde de Marín que
era “un dos mais completos de Galicia”, definindo o mesmo como un “pequeno
hospital sen hospitalización” xa que presta asistencia hospitalaria completa en
horario continuado a través do PAC.
Con todo, un ano despois da súa apertura, dito Centro de Saúde ten unhas
deficiencias que serían perfectamente solucionables si existise vontade política
de compromiso coa sanidade pública.
As deficiencias sanitarias son as seguintes:
-

Non cobertura das baixas das únicas dúas matronas. E falta de cobertura
das baixas de longa duración do persoal.

-

Carencia do servizo de farmacia.

-

Falta de monitor desfibrilador no Centro de Saúde.

-

Hai dúas caixas fortes sen instalar e que son necesarias para gardar
fármacos psicotrópicos e estupefacientes.

-

Servizo de fisioterapia incompleto. Só hai unha praza, cando por
poboación lle corresponden dúas.

-

Só hai ambulancia non medicalizada e a súa base non está no centro de
saúde, o que retrasa os tempos de actuación e asistencia no caso de que se
precise medicalizar a ambulancia.
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-

Non hai servizo de radioloxía.

O goberno do PPdG de Marín leva tempo asegurando, segundo conversacións
coa Xunta de Galicia, pronto terían o se solucionarían esas deficiencias.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea, pregunta:
-

Cando ten pensado a Xunta de Galicia levar a cabo o compromiso de
cubrir as deficiencias sinaladas no Centro de Saúde Marín?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 05/09/2018 17:58:45
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

A Lei 5/2015, de 26 de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas
enfermas terminais, nace co obxectivo principal de garantir o respecto á calidade
de vida e a dignidade das persoais enfermas terminais, identificando como
factores determinantes da calidade de vida compoñentes como o benestar físico,
psicolóxico ou socioeconómico.
Atópanse entre os principios básicos da Lei, a protección da dignidade da persoa
no proceso final da súa vida así como a salvagarda da intimidade,
confidencialidade, liberdade e vontade así como o dereito a recibir coidados
paliativos integrais.
Neste sentido, resulta de especial transcendencia artigos como o 11, no que se
estipula que as persoas en fase terminal teñen dereito a que se lles proporcionen
os coidados paliativos no lugar que, tendo en conta as súas preferencias sexa o
máis axeitado ás súas circunstancias persoais, familiares e sociais, así como a
necesidade de implantar este tipo de coidados na atención domiciliaria ou a
creación da Comisión Galega de Coidados Paliativos como instrumento
encargado da implantación, impulso e seguimento do Plan

Galego de Coidados

Paliativos en todas as áreas sanitarias.
Nun sentido parecido en canto as preferencias e circunstancias se refire, o artigo
9.2 da norma, recolle a necesidade de que os centros e institucións sanitarias e
socio-sanitarias garantan as mellores condicións relativas ao confort, pudor e
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intimidade así como o dereito á estancia nunha habitación individual, salvo que
circunstancias excepcionais o xustifique.
Con todo, vivimos actualmente un desmantelamento paulatino e programado da
sanidade pública, polo que moitos dos dereitos asistencias da poboación galega
están sendo atacados polas políticas do Goberno en materia de sanidade. Os
dereitos recollidos nesta Lei non son menos e tanto pacientes como profesionais
están a denunciar incumprimento de preceptos legais contidos na norma.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta:
-

Que seguimento está a facer a Consellería de Sanidade sobre o grao de
cumprimento da Lei?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018.
Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 05/09/2018 11:01:29
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O deterioro na sanidade pública polos recortes orzamentarios e a política de
privatizacións levada a cabo polo Goberno, está a ter consecuencias moi graves
na propia prestación sanitaria, pero tamén nas condicións laborais do persoal.

Neste sentido, os hospitais comarcais son duramente castigados, a causa dun
desmantelamento paulatino dos seus servizos tanto no ámbito material como no
humano.

O Hospital de Verín é un claro exemplo desde política de deterioro de servizos
públicos. A Unidade de Coidados Paliativos, non existe dende a entrada na
xerencia prima do presidente Feijóo, e o servizo que dalgunha maneira tamén
poderío cubrir esta circunstancia como o servizo de HADO, anunciase
constantemente pero nunca se converte en realidade. Outro exemplo deste
desmantelamento prodúcese en traumatoloxía, que antes contaba con 4
facultativos e ágora está na metade, con aumento desmesurado das listas de
espera que provoca as derivacións constantes á sanidade privada.

Ademais de servizos e problemas concretos característicos do Hospital, existen
no mesmo demandas que resultan comúns a todo o Sistema Galego de Saúde,
como a falta de persoal en xeral, producíndose situacións nas que unha soa
auxiliar debe atender a máis de 20 pacientes.
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
PREGUNTA:

-

Consideran que a política de xestión sanitaria que están a levar a cabo
resulta a máis axeitada para mantear un servizo sanitario público e de
calidade?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 05/09/2018 10:55:32
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.

Coa chegada da época estival, aumenta a preocupación das e dos profesionais do
ámbito sanitario ante os continuos anuncios por parte da Xunta de Galicia sobre o
peche de camas, quirófanos ou a non cobertura do persoal que colle as súas
vacacións.
No caso do Hospital do Salnés, que segundo o persoal, xa dende sempre contou
con ratios por debaixo das necesidades de poboación á que presta asistencia, o
problema durante o verán aumenta tendo en conta de que estamos a falar dunha
comarca moi turística que incrementa considerablemente a súa poboación nesta
época.
Unha evidencia deste problema ten lugar co peche da terceira planta do hospital.
Esta planta, é pechada durante determinadas épocas do ano, sendo o verán unha
delas. Unha situación, que provoca saturación nas urxencias e demoras na
hospitalización que supoñen que baixe a calidade na asistencia sanitaria,
situación que tamén vai unida a un desbordamento de traballo das e dos
profesionais sanitarios que levan anos denunciando a falta de persoal e a non
cobertura de baixas ou vacacións.
Estas circunstancias, son denunciadas pola Xunta de Persoal ao ver como priman
criterios económicos fronte a criterios asistenciais, nun servizo tan básico como é
a sanidade pública.
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

-

Considera a Xunta de Galicia que está a facer unha política responsable co
peche de servizos na sanidade?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 05/09/2018 13:41:33
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A MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro
do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.

A Asociación Batas Blancas, acaba de denunciar no Consello de Contas, pagos
irregulares do Servizo Galego de Saúde a tres empresas provedoras de servizos
de Xestión hospitalaria.
Os contratos foron licitados ao longo do ano 2001, para os servizos de
adquisición de materiais e equipos de analítica para o laboratorio de CHOP, o
transporte e organización de almacéns de medicamentos, produtos sanitarios e
historias, así como á explotación da cafetería do Hospital Montecelo, por un
máximo de 48 meses o último e 24 meses os primeiros. Os importes dos
contratos foron por máis de 10, 7 millóns de euros máis IVE, no caso do primeiro
e de 610.000 e 766.3000 euros máis IVE, no caso do segundo e terceiro
respectivamente.
A Asociación denuncia que unha vez vencidas as prórrogas dos mesmos, os
pagos estaríanse realizando sen concurso público, pois foron superados os prazos
da concesión inicial e as prórrogas legais.
Denuncian tamén, que no caso dos dous primeiros, as prórrogas non estaría
xustificadas xa que no transcurso de duración das mesmas, foron modificadas as
condicións establecidas nas bases do concurso, con modificacións nos costes de
servizos que implican cambios substanciais no gasto. Un exemplo disto é o que
se refire á dotación do laboratorio do CHOP, no que foron modificadas as
técnicas e os quipos, cun notable incremento da facturación tras o peche do
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laboratorio propio do ambulatorio de Vilagarcía de Arousa que agora deriva a
Pontevedra as analíticas.
O Consello de Contas, no seu Informe de fiscalización sobre as contratacións do
SERGAS nos exercicios 2012-2014, xa publicaba irregularidades na licitación
dos dous primeiros contratos, con cláusulas contraditorias nos prazos de
presentación da documentación, falta de motivación suficiente nos informes
técnicos, incorrecta aplicación da fórmula de cálculo, falta de desglose en
subcriterios, indefinición previa da fórmula de ponderación dos informes
emitidos por diferentes servizos…etc.
Ademais, é importante recordar que o primeiro dos contratos, que é o de maior
importe, xa foi obxecto de investigación por parte da Fiscalía de Pontevedra.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Considera o Goberno, que ante os feitos denunciados e os informes do
Consello de

Contas, están a facer unha contratación dilixente e

transparente no SERGAS?
Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018.

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

Eva Solla Fernández na data 05/09/2018 13:33:10
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Cada vez son más numerosas as denuncias das e dos profesionais sanitarios pola
saturación non hospitais, produto das políticas de peche de camas e unidades
levadas a cabo polo Goberno da Xunta de Galicia, que xa están a converter os
peches en algo permanente.
No caso do CHOP, a Xunta de Persoal denunciou que o peche afecta xa a máis
unidades e durante máis tempo.
O que comezou sendo un peche de 15 días para arranxara unidade de lactantes,
leva xa seis meses pechada, derivando as nenas e nenos aos diferentes servizos
que dispón o hospital tales como obstetricia, xinecoloxía ou os máis afortunados
pediatría.
O Servizo de neumoloxía ten a cargo a 42 pacientes dos cales 30 están fora da
súa unidade, pois aínda abriu na súa totalidade o día dous e o fixo de xeito
temporal. Unha situación parecida a ten tamén medicina interna, que ten fora da
súa unidade a 26 pacientes e varios en urxencias á espera.
Nas urxencias, a situación é totalmente límite, persoas esperando durante horas
nos corredores á espera de camas mentres estas permanecen pechadas.
Si ben estas son situacións vividas no CHOP, anteriormente tamén se teñen
denunciado as mesmas situacións no CHUAC ou no CHUS, polo que estamos
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ante unha política de desmantelamento da sanidade pública que está a afectar dun
xeito gravísimo na atención das persoas.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Considera normal a Xunta de Galicia que se vivan estas situacións nos
hospitais públicos do Servizo Galego de Saúde?

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 05/09/2018 18:02:45
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Grupo Parlamentario
Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Luís Manuel Álvarez Martínez 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 Pleno.

Logo da aprobación por parte do Goberno do Estado o venres 24 de agosto de 2018 dun
Real decreto lei para a exhumación dos restos do ditador Francisco Franco do Val dos
Caídos e a posterior polémica sobre este asunto, a CRTVG decidiu tratar este asunto no
programa Bos días o día 30 de agosto.

Para asombro de propios e estraños, na programación inicial de entrevistas dese día
figuraba exclusivamente unha ao señor Juan Chicharro na súa calidade de presidente da
Fundación Francisco Franco, que tería lugar ás 10:05 horas.

Ante a onda de queixas desatada por este inasumible feito, fíxose unha corrección na
planificación, que quedou completada cunha entrevista ese mesmo día e no mesmo
programa ao señor Xosé Manoel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea
da USC e presidente da comisión do Pazo de Meirás.

Toda esta situación prodúcese nun contexto no que o Parlamento de Galicia se ten
manifestado de xeito contundente ao aprobar por unanimidade unha Proposición non de
lei na que se insta o Goberno para iniciar un proceso civil para a devolución do pazo de
Meirás ao patrimonio público; aínda que se trata de asuntos distintos, resulta evidente a
existencia dunha sensibilidade moi importante cara a todo o relacionado coa figura do
ditador, máxime cando se barallaba como posible destino dos restos algún lugar desta
comunidade autónoma.

O feito de que a TVG tivese previsto entrevistar exclusivamente ao presidente dunha
fundación claramente contraria á exhumación, pon de manifesto unha lamentable falla
de sintonía coa sociedade galega, feito que merece unha extensa explicación.

Polas razóns expostas, o deputado e a deputada que asinan preguntan:

Considera que ese feito se corresponde coa tan publicitada pluralidade e neutralidade da
CRTVG?
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Grupo Parlamentario

Pazo do Parlamento, 6 de setembro de 2018

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 05/09/2018 16:37:41
Noela Blanco Rodríguez na data 05/09/2018 16:37:49
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Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández, Juan Manuel
Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e
deputados 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 Pleno.
En outubro de 2017, a Xunta de Galicia aprobaba unha Orde de
desenvolvemento do Decreto 102/2017, de 19 de outubro, convocando
as axudas para entidades locais, empresas e persoas físicas afectadas
pola vaga de lumes e anunciando o reparto de 13,2 millóns de euros en
subvencións e outros 9,8 en actuacións directas. Os convenios cos
concellos afectados foron asinados a finais de xullo de 2018,
abranguendo un total de corenta.
O Concello de Ponte Caldelas (con 2900 hectáreas afectadas, un terzo
da superficie municipal) recibiu pouco máis de 10 000 euros. O
argumento que deu o Goberno galego foi que, dos “gastos
subvencionables”, se excluían todos aqueles considerados de
“competencia municipal” (por exemplo, os gastos de reposición das
tubaxes de traídas de augas veciñais ou o tratamento do monte con palla
para evitar os arrastres das cinzas). Ademais, dos danos acreditados
polo concellos, o Goberno galego (sen contar este requisito na
convocatoria da Orde) decidiu achegar só o 50 %, manifestando que o
outro 50 % debería ser cargo das deputacións de Pontevedra e Ourense.
Ocorreu que a de Pontevedra ofreceu aos concellos afectados dedicar os
importes do Plan Concellos a este fin, pero a de Ourense non deu
resposta ata o día de hoxe.

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

Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Cales foron os motivos polos que o Goberno galego decidiu esixir ás
deputacións de Pontevedra e Ourense a achega dun 50 % das axudas
aos concellos pola vaga de lumes de outubro de 2017?

Pazo do Parlamento, 5 de setembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 06/09/2018 10:38:55
Raúl Fernández Fernández na data 06/09/2018 10:39:01
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/09/2018 10:39:07
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/09/2018 10:39:12
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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
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, 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 Pleno.

O Ministerio de Fomento vén de anunciar de maneira oficiosa dúas novas
subidas de peaxes da AP-9 que se farán efectivas nos vindeiros meses e que son
resultado dos convenios asinados en 2011 e 2013 polo goberno do Estado e AUDASA.
No caso da suba do 1% vinculada ao convenio de 2011 consideramos que é ilegal a súa
aplicación na anualidade de 2018.
Estes incrementos das peaxes, que se suman á actualización anual do IPC e a
outras subas aprobadas, prexudican gravemente os intereses das persoas usuarias e
favorecen descaradamente os intereses da concesionaria. Estamos diante dunha
estratexia na que a concesionaria sempre sae gañando: incremento do tráfico,
incremento das peaxes, redución de custos, aumento de beneficios.
Por outra parte, contemplamos con estupor como o goberno do Estado e a Xunta
de Galiza son incapaces de pararlles os pés a AUDASA: nin se lle abren expedientes
polos atascos, nin se lle aplican penalizacións nas compensacións, nin se negocian
bonificacións nin se fai auditoría do servizo. Son polo tanto gobernos cómplices da
estafa das peaxes e dos abusos da concesionaria. E no caso do goberno central ademais
ingresa tamén cantidades millonarias polo Imposto de Sociedades e polo IVE.

1
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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

O BNG entende que a Xunta de Galiza e O Ministerio de Fomento téñenlle que
poñer fin ao espolio e ao agravio continuado, que se ve acrecentado ademais con
medidas de redución de peaxes noutras autoestradas de titularidade estatal. Ou coa
aprobación de miles de millóns para o rescate das ruinosas autoestradas madrileñas.
Consideramos ademais que se deben revisar os convenios asinados en 2011 e
2013, así como auditar as obras da ampliación de Rande e estudar penalizacións á
concesionaria pola non prestación do servizo en condicións óptimas.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que medidas prevé adoptar a Xunta de Galiza para velar polos intereses das
persoas usuarias da AP 9 e para poñerlle freo aos abusos da concesionaria?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 06/09/2018 12:07:37

María Montserrat Prado Cores na data 06/09/2018 12:07:42

Ana Pontón Mondelo na data 06/09/2018 12:07:43

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/09/2018 12:07:46

Olalla Rodil Fernández na data 06/09/2018 12:07:47

Noa Presas Bergantiños na data 06/09/2018 12:07:49
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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
Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis
Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado Cores, 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 Pleno, relativa ao proxecto de central hidroeléctrica reversíbel de Gas Natural
SDG. SA e á afectación en diversos municipios ourensás.

O pasado venres 19 de maio de 2017 saíu publicada no Boletín Oficial do Estado
a resolución do 5 de maio de 2017 da secretaría de Estado de Medio Ambiente pola que
se formula declaración de impacto ambiental do proxecto Central Hidroeléctrica
reversíbel de Gas Natural SDG. SA que afecta aos encoros das Conchas e de Salas e a
varios municipios ourensás. Este proxecto, do que leva anos a falarse e a terse noticias
por diversas fontes, modificaría as características de aproveitamentos hidroeléctricos do
río Salas (Salto de Salas) e do río Limia (Salto das Conchas) e afectaría aos concellos de
Muíños, Lobios, Lobeira e Entrimo, ubicados nunha contorna caracterizada polo seu
alto valor ambiental e natural así como por unhas circunstancias socioeconómicas
atravesadas polo avellentamento e a perda de poboación.
Este acontecemento ten levantado as alertas de veciñanza e diversos colectivos
ecoloxistas. Cómpre recordar que o encoro das Conchas presentou xa no ano 2011 un
alto índice de contaminación por cianobacterias, tal e como desvelou un estudo do
Laboratorio de Xenética da Facultade de Veterinaria da Universidade Complutense de
Madrid malia que nesa altura os datos fornecidos polo goberno galego eran positivos.
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Desde entón diferentes movementos veciñais e sociais teñen traballado por unha
solución para o embalse das Conchas e por evitar a afectación a zonas colindantes e de
alto valor tanto social como ambiental, como por exemplo o encoro de Lindoso, de
Salas ou o Parque Natural do Xurés na súa extensión galega e portuguesa.
Como se o impacto ambiental e a repercusión no territorio e na poboación non
foran abondo coa situación actual das instalacións, a empresa quere aumentar os
beneficios que obtén da explotación dos nosos recursos impulsando unha central de
bombeo entre os encoros Salas e As Conchas para multiplicar o bombeo. As obras
proxectadas desenvolveranse na denominada zona de transición da Reserva da Biosfera
Transfronteiriza Gerês-Xurés, a terreos incluídos na proposta de ampliación da Rede
Natura e en zonas de protección de diferente índole. Alén do previsíbel e alertado
impacto en numerosos indicadores ambientais, do risco de contaminar o encoro de
Salas, da afectación á calidade das augas, etc.
Desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos que de ir adiante esta
modificación da concesión estariamos diante dun novo caso de especulación enerxética
no noso país favorecendo un modelo que non favorece o aforro e a eficiencia nin é
preciso para a produción do país. Froito desta preocupación, o Bloque Nacionalista
Galego ten preguntado na cámara por este asunto e desde a Xunta de Galiza asegurábase
non existir risco. Porén, durante este verán de 2018 volveron aparecer as cianobacterias
no encoro das Conchas e o seu estado volveu ser un problema.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
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Que actuación levou ou vai levar a cabo o goberno galego a respecto do
proxecto de central hidroeléctrica reversíbel promovido por Gas Natural SDG. SA que
modifica as características de aproveitamentos hidroeléctricos do río Salas e Limia
incrementando os riscos de contaminación?

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 06/09/2018 12:38:16

María Montserrat Prado Cores na data 06/09/2018 12:38:21

Ana Pontón Mondelo na data 06/09/2018 12:38:22

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/09/2018 12:38:23

Olalla Rodil Fernández na data 06/09/2018 12:38:25
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Xosé Luis Bará Torres na data 06/09/2018 12:38:26
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

O pasado mes de xullo cumpriuse a data de caducidade da concesión da fábrica
do cloro de Lourizán, sen que o PP galego dese cumprido o seu plan para consolidar
esta empresa contaminante na ría de Pontevedra.
Este Plan era a consecuencia lóxica da decisión política anunciada o 24 de
novembro de 2016 como resultado das negociacións ao máis alto nivel entre a Xunta e a
empresa. Mais a folla de rota non se levou a cabo porque o goberno galego non deu
tramitado o Plan sectorial de incidencia supramunicipal e o goberno central non aprobou
a prórroga da concesión.
Neste proceso foi fundamental a posición contraria do concello con respecto ao
PERI, á Autorización Ambiental Integrada e ao Proxecto sectorial, así como batalla
social, administrativa e xudicial contra a continuidade da empresa en terreos de dominio
público marítimo-terrestre.
Así as cousas, desbotada a posibilidade de permanencia desta empresa perigosa
e contaminante na ría, cómpre que o Estado dea os pasos necesarios para a recuperación
dos terreos de dominio público (12.000 m2), facendo oficial o final da concesión e
reclamando a aprobación dun proxecto de desmantelamento e descontaminación dos
terreos ocupados pola fábrica.
1
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Ao tempo que se levan a cabo os labores de desmantelamento e
descontaminación, que suporán unha importante carga de traballo, se de verdade existe
interese por manter o emprego a Xunta de Galiza debe poñerse mans á obra para buscar
un emprazamento alternativo
Neste caso, a folla de rota ten que ser a establecida No Protocolo asinado en
outubro de 2013 que prevía o seguinte:
- 1º Cesamento da actividade de maneira improrrogable na ría a finais de 2016.
2º Compromiso da empresa de non solicitar prórroga da concesión (caducidade
en 2018).
3º Compromiso da empresa de presentar dúas propostas de ubicación alternativa,
unha delas na área de influencia de Pontevedra.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Como valora o Goberno galego a situación da empresa Elnosa e que xestións
prevé realizar diante do goberno do Estado para facer efectiva a caducidade da
concesión, o desmantelamento da factoría, a descontaminación dos terreos e a
recuperación para o uso público de acordo co establecido no POL?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 06/09/2018 12:57:32

María Montserrat Prado Cores na data 06/09/2018 12:57:39

Ana Pontón Mondelo na data 06/09/2018 12:57:43

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/09/2018 12:57:44

Olalla Rodil Fernández na data 06/09/2018 12:57:46

Noa Presas Bergantiños na data 06/09/2018 12:57:47
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores,
Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Pleno.

A empresa pública SEAGA leva sendo unha peza clave/importante no
conxunto do dispositivo de prevención e extinción de Incendios Forestais dos
últimos 11 anos. Oito deles con Conselleiros nomeados polo actual Presidente da
Xunta.
O dispositivo de SEAGA organízase en función das necesidades marcadas
pola propia Consellería do Medio Rural, actúa baixo o mesmo mando que o
dispositivo de SPDCIF da Consellería e de xeito conxunto co mesmo. A estas
alturas non é algo esóxeno e alleo ó mesmo.
A experiencia, profesionalidade, sacrificio e eficacia dos seus membros
ten sido demostrada nas súas actuacións no combate directo contra o lume que
enfrontaron en todas estas campañas pasadas.
O desperdicio de recursos económicos e humanos que suporía, para a o
sector público galego, o desprenderse do capital humano no que a propia
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Consellería estivo investindo nos últimos anos (formación, experiencia,
capacidades...), e do organizativo e estrutural que a entidade posúe.
Estamos a falar da anunciada reorganización do servizo de prevención,
defensa e extinción de incendios forestais a partir do 2.019 sen que por parte da
dirección da empresa teña habido ningún comunicado ós traballadores que
actualmente traballan neses servizos a respecto do seu futuro laboral.
Resulta irracional, e fóra de toda lóxica de xestión axeitada dos recursos
públicos, prescindir do capital humano que a propia Consellería formou nestes
anos a traveso de SEAGA e para o que destinou recursos públicos.
Faise de todo necesario que de xeito inmediato se habiliten as disposicións
necesarias para que se modifique a normativa actual, e a experiencia destes
traballadores e traballadoras sexa baremable á hora da súa inclusión nas listas de
contratación da Xunta de Galiza.
De non ser feito así ímonos atopar coa situación perversa, provocada por
unha decisión política, de que os traballadores que puxeron en risco as súas vidas
traballando cóbado con cóbado na primeira liña de combate contra os lumes
forestais, baixo o mesmo mando, de xeito coordinado polos mesmos
responsables, sometidos ós mesmos riscos e ós mesmos sacrificios, a Consellería
vainos a dividir en dúas castes: traballadores de primeira e de segunda, en
función de quen lles fixese o contrato nesa campaña, e non do traballo que leven
desempeñado na súa vida profesional. De xeito coloquial e para que se entenda
ben: “se te contratou un Distrito Forestal “váleme” a túa experiencia e puntúocha
nas listas, pero si te contratou SEAGA nese mesmo Distrito, e fuches ós mesmos
2
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lumes có teu compañeiro da “Xunta”, e a pesar de que compartiches día e noite
con el os seus traballos e riscos, non me “vale” a túa experiencia e non cha
puntúo.
Os contratos nas brigadas municipais si que son recoñecidos e
baremables, independentemente de se foron ó “lume” ou non. É dicir, se o
Goberno galego non adopta as medidas oportunas para emendar esta eiva, a
Conselleira estará mandando a seguinte mensaxe: só recoñezo os méritos dos
traballadores que contrataron os Concellos, e dos que a Consellería contratou
directamente, pero non a dos traballadores que traballaron para a Consellería a
través do seu medio propio como é a empresa pública SEAGA.
En agosto asinouse o convenio entre a Xunta, a FEGAMP e máis SEAGA
para o establecemento dun sistema público de xestión de biomasa nas faixas
secundarias que suporá un aumento considerable da carga de traballo para a
empresa, representando a ocasión propicia para aumenta-lo tempo de traballo
anual para o persoal de SEAGA que actualmente presta servizos só determinados
meses do ano.
Estas reivindicacións foron postas sobre da mesa a 4 de setembro polo
comité de folga da sección sindical da CIG nunha convocatoria de folga
indefinida a partir do 16 de setembro.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
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Cal é a razón do trato discriminatorio que se segue cos traballadores e
traballadoras de SEAGA?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/09/2018 13:14:58

María Montserrat Prado Cores na data 06/09/2018 13:15:05

Ana Pontón Mondelo na data 06/09/2018 13:15:06
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Olalla Rodil Fernández na data 06/09/2018 13:15:07

Noa Presas Bergantiños na data 06/09/2018 13:15:09

Xosé Luis Bará Torres na data 06/09/2018 13:15:10
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres 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 Pleno, sobre a situación que atinxe o Centro Galego de Buenos Aires e as
medidas que ten adoptado a Xunta de Galiza ao respecto.

Desde finais do pasado ano 2017 a situación económica do Centro Galego de
Buenos Aires (CGBA) sitúa nun futuro incerto esta entidade, emblema da diáspora
galega e con ela o patrimonio cultural –material e inmaterial, que garda e os servizos
sanitarios que presta a milleiros de persoas.
Durante este tempo diversas foron as instancias que reclamaron a implicación da
Xunta de Galiza na salvagarda do CGBA, desde as persoas asociadas a el a múltiples
organizacións, entidades, asociacións, institucións e persoas a título individual que se
adheriron –entre elas o Parlamento de Galiza, ao manifesto Salvemos o Centro Galego
de Bos Aires.
Así mesmo, o Consello da Cultura Galega publicou un informe sobre os fondos
patrimoniais e culturais do CGBA no que lembra a obriga legal da Xunta de Galiza na
protección e salvagarda do patrimonio cultural que custodia o centro de acordo co
estabelecido na Lei 7/2013 da galeguidade e na Lei 5/2016 de patrimonio cultural de
Galiza.
Porén, o tempo transcorre e as solucións non chegan.
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que medidas ten adoptado a Xunta de Galiza para garantir o futuro do CGBA e
a protección e salvagarda do patrimonio cultural que custodia esta emblemática
institución da diáspora galega na Arxentina?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 06/09/2018 13:31:00

María Montserrat Prado Cores na data 06/09/2018 13:31:05
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Ana Pontón Mondelo na data 06/09/2018 13:31:07

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/09/2018 13:31:08

Noa Presas Bergantiños na data 06/09/2018 13:31:10

Xosé Luis Bará Torres na data 06/09/2018 13:31:11
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Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 155 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno,
relativa á apertura do auditorio de Lugo.

O auditorio de Lugo parece que se aproxima á súa apertura ao público tras moito
tempo de vagar sen rumbo fixo. O acordo entre a administración local de Lugo e
o Goberno autonómico para levar a cabo o proxecto asinouse en agosto de 2004.
A idea inicial era converter o cuartel de San Fernando nun auditorio e centro
cultural, pero os plans orixinais mudaron ben pronto. O auditorio que finalmente
chegou a inaugurarse en 2016, malia carecer de equipamento e permanecer
pechado ao público, está agora nunha parcela titularidade da Xunta no barrio de
Magoi.

O obxectivo que tiña Feijóo, entón conselleiro, era que as obras do auditorio
arrincasen convenientemente no 2005, ano electoral, pero iso non aconteceu.
Nese ano produciuse un cambio de Goberno. A Xunta comezou entón a dubidar
da idoneidade do proxecto, xa que a proposta arquitectónica que gañara o
concurso de ideas organizado polo Concello tiña un impacto na contorna que o
departamento de Patrimonio do Goberno consideraba prexudicial. No mesmo
sentido se pronunciou o ICOMOS no ano 2007. O organismo consultivo da
Unesco denunciou que a obra facía perigar a declaración de Patrimonio da
Humanidade da Muralla de Lugo, sita a 100 metros do lugar.
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Así, no 2008 o Goberno bipartito decidiu propoñer unha alternativa: trasladar o
centro cultural a unha parcela propiedade da Xunta. O Goberno asumía a
construción do auditorio para cederllo ao Concello unha vez rematado.

Na sinatura do novo acordo, a Consellería de Política Territorial estimou que a
licitación das obras produciríase no ano 2009, pero o adianto das eleccións
galegas obrigou a dilatar novamente o proxecto.

Foi entón cando Feijóo regresou ao Goberno, agora como Presidente. O seu
entón conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, prometeu que o
auditorio custaría 13,4 millóns de euros e que estaría rematado a finais de 2013.
Non obstante, os feitos quitáronlle a razón pouco despois. As obras foron
licitadas no 2010 e adxudicadas en 2011 por 18 millóns de euros e un prazo de
execución de tres anos. O prazo de execución, como ben sabemos, non se
cumpriu, e non foi ata o 20 de abril de 2016 que Feijóo inaugurou o auditorio,
pese a que, como dixemos, non contaba aínda cos recursos necesarios para o seu
desfrute.

Quedaba entón por resolver o tema do equipamento, que tiña un coste estimado
de 3,5 millóns de euros. A Xunta propuxo entón facerse cargo do pagamento a
cambio de que o Concello non lle cobrase o imposto de bens inmobles de varios
edificios, entre eles o do hospital Lucus Augusti, durante seis anos. Así o
acordaron as dúas administracións e así o plasmaron nun novo convenio.

Tras todo este periplo, o auditorio continúa pechado ao público cun gasto
mensual recoñecido por Medio Ambiente de 6.004, 38 euros, o que nos fai
preguntarnos polo custe total dun proxecto que avanzou de frustración en
frustración e cuxo final descoñecemos a día de hoxe.
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Por todo isto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

 Cando estima que se abrirán ao público as instalacións?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 06/09/2018 13:14:10

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 06/09/2018 13:14:17
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández 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 resposta oral en Pleno.

O sector enerxético ten para Galiza un valor estratéxico, polo que
representa no seu Produto Interior Bruto e por ser un factor relevante para a
produción industrial. Máis aínda, nun contexto social preocupante de aumento da
pobreza, o acceso á enerxía, particularmente á eléctrica, é unha necesidade de
primeira orde que está a ser impedida polo seu alto custo.
A pesar desa importancia, Galiza apenas contou con capacidade para
deseñar e aplicar unha estratexia enerxética propia, orientada a un
aproveitamento endóxeno dos seus recursos enerxéticos. Ao longo de anos, por
decisións políticas, Galiza foise especializando na xeración de electricidade.
Dese xeito, desempeñou un papel de centro subministrador de enerxía eléctrica
para o resto do Estado español, con base no seu potencial hidroeléctrico. Tamén
no carbón, acrecentado posteriormente o desenvolvemento do aproveitamento
eólico e biomasa, e tamén coa construción de dous ciclos combinados de gas
natural.
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A potencia instalada fan de Galiza unha exportadora neta de electricidade.
Porén, e a pesar de que a xeración eléctrica leva aparellados uns moi importantes
custos sociais e medioambientais, Galiza non tirou proveito desta actividade
económica. Ao contrario, ao estar sometida a un marco regulatorio e tarifario
común en todo o Estado español, ás decisións adoptadas polas empresas
eléctricas que actúan en réxime de oligopolio a través dos seus centros de
decisión afastados de Galiza, nunca recibiu vantaxes do aproveitamento dos seus
recursos, mesmo sofre en amplas zonas do país unha deficiente calidade da
subministración eléctrica.
Máis aínda, por riba de non beneficiármonos do papel produtor, as e os
galegos soportarán as consecuencias dos suplementos autonómicos no
incremento das súas facturas, feito que demostra a falsidade sostida por todas as
forzas estatais de que no Estado existe unha única factura. A tal esperpento
sumase o récord histórico de prezo da electricidade no ano 2018.
No caso de Galiza, existen sobradas razóns para nos dotarmos dunha
tarifa eléctrica propia que evite as dificultades as persoas con menor capacidade
económica, contribúa á competencia empresarial e actúe de freo da
desindustrialización. Galiza debe demandar unha tarifa máis baixa (unha
redución nas peaxes do 30%), para que realmente exista un beneficio económico
para o propio país, para favorecer o consumo doméstico dunha poboación que ten
as pensións e os salarios entre os máis baixos do Estado español e posibilitar o
seu desenvolvemento económico e industrial.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
2
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Canto máis ten que subir o prezo do recibo da luz en Galiza para que o
goberno galego asuma a necesidade dunha tarifa eléctrica galega que teña en
conta a nosa condición de produtores?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 06/09/2018 13:42:12

María Montserrat Prado Cores na data 06/09/2018 13:42:18

Ana Pontón Mondelo na data 06/09/2018 13:42:20
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Xose Luis Rivas Cruz na data 06/09/2018 13:42:21

Olalla Rodil Fernández na data 06/09/2018 13:42:23

Xosé Luis Bará Torres na data 06/09/2018 13:42:24
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres 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 a súa resposta oral en Pleno, sobre a condena á Xunta de Galiza
nun caso de acoso escolar en Narón.

O 17 de xullo de 2018 un xulgado de Ferrol condenou a Xunta de Galiza
por non ter adoptado as medidas previstas legalmente perante un caso de acoso
escolar a un menor de Narón.
Segundo recollen os medios de comunicación que se fixeron eco da
decisión xudicial, o xulgado aprecia “a responsabilidade da Administración, pois
se ben adoptaron medidas” desde o centro de ensino cando tiveron constancia das
agresións –físicas e psicolóxicas- que viña sufrindo o alumno, “nin foron as
legalmente previstas nin foron suficientes para garantir a protección integral do
menor”, sinala a sentenza.
Da mesma maneira, a familia do alumno denuncia que neste curso que
agora comeza (2018/2019) o seu fillo terá que compartir aula cos seus acosadores
en diversas materias.
A Xunta de Galiza aprobou a través da Consellaría de Educación, Cultura
e O.U. a Lei de convivencia e participación da comunidade educativa en materia
1
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de convivencia escolar en 2011 que desenvolveu posteriormente a través do
Decreto 8/2015. Este marco normativo prevé medidas para a prevención,
detección e tratamento das situacións de acoso escolar que deben ser
implementadas nos centros escolares; entre elas un protocolo que debe ser
incluído no Plan de convivencia dos centros.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Como valora a Xunta de Galiza a condena da administración por non ter
adoptado as medidas que correspondían para garantir a protección integral dun
menor vítima de acoso nun centro de ensino de Narón?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018

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

Olalla Rodil Fernández na data 06/09/2018 16:21:09

María Montserrat Prado Cores na data 06/09/2018 16:21:16

Ana Pontón Mondelo na data 06/09/2018 16:21:18

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/09/2018 16:21:19

Noa Presas Bergantiños na data 06/09/2018 16:21:20

Xosé Luis Bará Torres na data 06/09/2018 16:21:22
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno.

Desde o Bloque Nacionalista Galego temos denunciado reiteradamente a
situación do río ourensán Barbaña. As agresións a este río teñen sido unha constante ao
longo da historia recente e urxe unha corrección de actitude por parte das
administracións implicadas na responsabilidade desta situación.
Recentemente, o pasado día 10 de xullo de 2018 celebrouse o xuízo pola
contaminación producida no ano 2009, feito que provocou, ademais dunha grande
alarma social a morte de máis de 17.000 mil peixes. Case unha década despois destes
acontecementos, a situación non ten mellorado cualitativamente canto á vixilancia,
prevención e reparación. Este xuízo celebrouse grazas á persistencia e teimosía das
asociacións de veciñas e veciños de San Breixo de Seixalbo, Ponte Noalla, San Cibrao
das Viñas e a Asociación Barbaña (Ourense), que se persoaron na causa para que as
denuncias non quedaran sen resposta. Lonxe de corrixirse a situación, pasado o tempo
coñecemos verteduras recentes no último ano, como o de 5.000 litros de aceite e
alcatrán en xuño.
Desde o BNG denunciamos o pasado 5 de setembro unha nova agresión
medioambiental contra o río Barbaña. A primeiras horas da tarde podía verse unha

1
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nova vertedura de cor verdoso no río. Un vertido que se ven a sumar aos recentes
vertidos de aceite do mes de xuño.
Xunta de Galiza, Concello e Confederación Hidrográfica Miño Sil deben
aumentar a preocupación por este río e poñer solucións para que se remate dunha vez
por todas coa permisividade e impunidade coa que se veñen producindo estas verteduras
incontroladas.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que vai facer a Xunta de Galiza para poñer fin á situación do río Barbaña por
mor das permanentes verteduras incontroladas?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
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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Noa Presas Bergantiños na data 06/09/2018 16:30:16

María Montserrat Prado Cores na data 06/09/2018 16:30:21

Ana Pontón Mondelo na data 06/09/2018 16:30:22

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/09/2018 16:30:23

Olalla Rodil Fernández na data 06/09/2018 16:30:25

Xosé Luis Bará Torres na data 06/09/2018 16:30:26
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Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela, María Dolores Toja Suárez e Patricia
Otero Rodríguez, deputado e deputadas 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 Pleno.
A posibilidade perdida de acoller o Laboratorio Europeo de Control
Bacteriolóxico de Bivalvos supuxo un episodio de errática xestión por
parte da Xunta de Galicia, por incapacidade para xestionar o que tería
sido unha oportunidade de referenciar aínda máis a potencialidade
galega sobre a investigación e a súa posición predominante sobre
bivalvos e produción marisqueira.
Non entanto, a Xunta de Galicia amosou unha nefasta xestión do
procedemento, anunciando unha candidatura que nunca se produciu
realmente, e pretendendo realizar en base a estes anuncios unha
campaña de autobombo publicitario que resultou estar baseada en
falsidades, incongruencias e a real inexistencia deste procedemento.
Nas diversas ocasións que no Parlamento de Galicia ten sido tratada
esta cuestión, non a petición do Grupo Popular ou da Xunta de Galicia
senón por obriga, as respostas e explicacións ofrecidas teñen sido
diversas, confusas e practicamente aleatorias. De inicio non ten existido
recoñecemento de erros, imprecisións ou equívocos no proceso, e so
nas últimas explicacións e posicións defendidas polo Goberno da Xunta
de Galicia ou polo Grupo Popular ten ofrecido, de maneira tanxencial,
algunha argumentación que recoñece que non se fixo o procedemento
debidamente, caendo en incongruencias e inconsistencias.
Nos últimos casos, a Xunta de Galicia anunciou estar traballando en
conquerir que se revertera a situación resolta no seo da UE, que contou
co voto a favor dos representantes do anterior Goberno Central e que
estaba en contra do anunciado pola Xunta de Galicia. A pesares deste
anuncio, o responsable do Comité Europeo que resolveu e debateu
sobre esta cuestión vén de anunciar que non existen esas intencións e
non se está a realizar ningún procedemento formalmente nesa liña.
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Unha nova incongruencia e unha nova fuxida cara adiante que non
parece minimamente seria.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Debido ás últimas informacións proporcionadas dende a Unión
Europea, e con fin de resolver cales foron os procesos realizados e
poder saber por que a Xunta de Galicia, co presidente da Xunta de
Galicia á cabeza, anunciaron e promulgaron un procedemento e unha
candidatura que nunca existiu, semella necesario clarificar con
realidade o ocorrido e resolver a situación para que non se volva a dar e
poder estar en condicións de aspirar a novas oportunidades futuras sen
que a imaxe de Galicia se vexa danada pola súa ineficiencia, como ten
pasado coa xestión deste caso preciso.
Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Por que o presidente da Xunta de Galicia anunciou unha candidatura ao
laboratorio europeo de control bacteriolóxico de bivalvos cando xa tiña
pasado unha votación no seo da UE que negaba esa posibilidade?

Pazo do Parlamento, 6 de setembro de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
María Dolores Toja Suárez
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 06/09/2018 16:43:33
María Dolores Toja Suárez na data 06/09/2018 16:43:54
Patricia Otero Rodríguez na data 06/09/2018 16:44:00
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas do Grupo Parlamentar de
En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, sobre as
probas de oposición para o ensino público

No mes de xuño celebráronse no conxunto do Estado unhas polémicas oposicións
para cubrir prazas de profesores de Secundaria, de Formación Profesional, de
Idiomas nas Escolas Oficiais, de Música e Artes Escénicas, e de Artes Plásticas e
Deseño. A convocatoria saldouse cun inusitado volume de suspensos que non
parece ter explicación.

A concorrencia de opositores foi notable, pero, segundo os sindicatos, nin foi
masiva nin dende logo foi inesperada. Agardábase unha gran cantidade de xente
debido a que moitas convocatorias levaban anos sen celebrarse por mor dos
recortes do decreto 14/2012.

Tralos exames e a publicación das notas, chegou a sorpresa. En Murcia, CastillaLa Mancha, Madrid, Andalucía, Canarias, Galicia... suspendera unha alta
porcentaxe das persoas examinadas, moitas delas profesionais interinas que levan
décadas dando clase ou investigadores de longa traxectoria.

A situación provocou un fondo malestar entre os opositores e opositoras, como é
comprensible. Segundo eles, as causas dos numerosísimos suspensos son, entre
outras:

117047

 A saturación dos tribunais, que afrontaron un exceso de traballo, ao ter
que ler preto de cen exames en só un par de semanas.
 Que os exames foran tipo test, sen posibilidade ningunha de interpretar as
respostas.
 E a opacidade nos procesos de corrección.

Estas eivas non son puntuais nin propias dunha comunidade concreta, senón que
se repetiron ao longo do territorio, poñendo de manifesto que existe un severo
problema estrutural na convocatoria, execución e corrección das probas que
afrontan os opositores.

A cuestión da opacidade merece mención aparte. Os opositores non coñecen os
criterios cos que van ser corrixidos os exames ata días antes de que se celebren
estes; criterios que, en calquera caso, son tan vagos e xenéricos que resulta
imposible anticipar como se concretaran durante o proceso de avaliación. Ao
anterior hai que sumar que, cando se producen reclamacións, os tribunais non
teñen a obriga de ensinar os exames corrixidos, polo que os aspirantes poden non
chegar a coñecer en que se equivocaron. Todo isto complicase polo feito de que
non existen textos de referencia compartidos, xa que os opositores teñen que
elaborar eles os seus propios temarios, co risco de que os manexados polo
tribunal difiran significativamente.

Nada do dito ata aquí é alleo a Galicia. Ás oposicións de educación do presente
ano presentáronse 16.600 candidatos e candidatas, dos cales só 1.783 superaron
as probas, malia que a convocatoria era de 2.050 prazas. 327 prazas quedaron sen
adxudicar, a maior parte delas do apartado de promoción interna. Das 397 prazas
convocadas neste apartado só se cubriron 156. O 60% restante quedou deserta.

117048

As cifras falan, tamén na nosa comunidade, dun fracaso no deseño e
desenvolvemento das oposicións que, por responsabilidade, tería que emendarse
de inmediato.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

- Considera adecuado o Goberno galego o número de exames que debe corrixir
cada tribunal?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuña Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 06/09/2018 17:04:51

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 06/09/2018 17:04:58
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno, relativa ás medidas a tomar diante da proliferación de
microcistina no encoro do Umia en Caldas de Reis e a necesidade da súa
demolición.

O encoro da Baxe no concello de Caldas de Reis sobre o río Umia, foi
xustificado nunha utilidade pública baseada nunha demanda de auga e nunha
contención das enchentes, e non serviu a ningún dos fins alegados, porque nunca foi
ese o obxectivo. O obxectivo real foi o aproveitamento hidroeléctrico para negocio
e beneficio dunha empresa.
O encoro non evitou ningún dos problemas e pola contra creou novos como
a invasión nas augas do mesmo da alga tóxica Microcristais aeroginosa, unha
cianobacteria que produce a microcistina, unha toxina difícil de detectar, de eliminar
e de efectos acumulativos.
Unha gravísima toxicidade da auga que ven a ratificar que o encoro non é a
solución senón o problema para o abastecemento de auga non só de Caldas, senón
de toda a comarca do Salnés.
Neste verán as augas do encoro de Caldas está a sufrir, máis unha vez, a
invasión desta alga, e foi determinada por parte da Consellaría de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio a “alerta por afloramento de cianobacterias” o 6 de xullo
1
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de 2018. Segundo a propia información colgada na páxina da consellaría de Medio
Ambiente desde mediados de agosto había detectada presenza de microcistina en
todos os puntos de mostraxe do Umia: A Baxe Presa, a Baxe cola, Segade,
Rabuñade, Ponte Baión e Ponte Arnelas.
Estamos diante dun problema de saúde pública e ambiental que afecta a
arredor de 150.000 persoas das comarcas de Caldas e o Salnés que se abastecen de
auga para o consumo do río Umia.
A pesares desta alerta, por parte da Xunta de Galiza non se ten tomado
ningunha medida de protección da poboación que consume esta auga, río abaixo,
como é o caso de toda a comarca do Salnés. Pola información de que dispón o BNG
ningún dos puntos de captación, nin as estacións depuradoras, dispoñen de sistemas
de depuración efectivos contra esta bacteria, xa que só usan cloro e non carbono.
A Organización Mundial da Saúde advirte de que aínda con doses pequenas
provoca importantes danos para a saúde, fígado, sistema hepático en xeral,
problemas intestinais, sistema nervioso central, condutora de procesos tumorais...
Polo tanto a presenza na auga de calquera cantidade ten que ser obxecto de
preocupación, máis se a concentración é en niveis tan elevados como os que se
rexistran no encoro.
Non podemos dar como normal que cada verán se dea a mesma situación de
risco sobor de todo despois de ter investido máis de 20 millóns de euros no Plan de
xestión Integral para a bacía do rio Umia “Plan Umia”, que segundo se non dixo ía
dar unha solución definitiva ao problema da entrofización, ou logo de actuacións
máis urxentes para evitar a proliferación anual das cianobacterias no encoro como a
cortiza de eucalipto. Actuacións nefastas con derroche de fondos públicos sen que se
teña resolto o máis mínimo o problema.
2
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Polas razóns expostas formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Vai proceder a desmantelar o encoro da Baxe sobre o río Umia, en Caldas de
Reis, xa que os expertos consideran que é a única solución á proliferación da
microcistina?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 06/09/2018 17:23:16

Noa Presas Bergantiños na data 06/09/2018 17:23:21
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Ana Pontón Mondelo na data 06/09/2018 17:23:24

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/09/2018 17:23:28

Olalla Rodil Fernández na data 06/09/2018 17:23:30

Xosé Luis Bará Torres na data 06/09/2018 17:23:32
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno, relativa ás medidas a tomar diante da proliferación de
microcistina no encoro do Umia en Caldas de Reis e a necesidade da súa
demolición.

O encoro da Baxe no concello de Caldas de Reis sobre o río Umia, foi
xustificado nunha utilidade pública baseada nunha demanda de auga e nunha
contención das enchentes, e non serviu a ningún dos fins alegados, porque nunca foi
ese o obxectivo. O obxectivo real foi o aproveitamento hidroeléctrico para negocio
e beneficio dunha empresa.
O encoro non evitou ningún dos problemas e pola contra creou novos como
a invasión nas augas do mesmo da alga tóxica Microcristais aeroginosa, unha
cianobacteria que produce a microcistina, unha toxina difícil de detectar, de eliminar
e de efectos acumulativos.
Unha gravísima toxicidade da auga que ven a ratificar que o encoro non é a
solución senón o problema para o abastecemento de auga non só de Caldas, senón
de toda a comarca do Salnés.
Neste verán as augas do encoro de Caldas está a sufrir, máis unha vez, a
invasión desta alga, e foi determinada por parte da Consellaría de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio a “alerta por afloramento de cianobacterias” o 6 de xullo
1
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de 2018. Segundo a propia información colgada na páxina da consellaría de Medio
Ambiente desde mediados de agosto había detectada presenza de microcistina en
todos os puntos de mostraxe do Umia: A Baxe Presa, a Baxe cola, Segade,
Rabuñade, Ponte Baión e Ponte Arnelas.
Estamos diante dun problema de saúde pública e ambiental que afecta a
arredor de 150.000 persoas das comarcas de Caldas e o Salnés que se abastecen de
auga para o consumo do río Umia.
A pesares desta alerta, por parte da Xunta de Galiza non se ten tomado
ningunha medida de protección da poboación que consume esta auga, río abaixo,
como é o caso de toda a comarca do Salnés. Pola información de que dispón o BNG
ningún dos puntos de captación, nin as estacións depuradoras, dispoñen de sistemas
de depuración efectivos contra esta bacteria, xa que só usan cloro e non carbono.
A Organización Mundial da Saúde advirte de que aínda con doses pequenas
provoca importantes danos para a saúde, fígado, sistema hepático en xeral,
problemas intestinais, sistema nervioso central, condutora de procesos tumorais...
Polo tanto a presenza na auga de calquera cantidade ten que ser obxecto de
preocupación, máis se a concentración é en niveis tan elevados como os que se
rexistran no encoro.
Non podemos dar como normal que cada verán se dea a mesma situación de
risco sobor de todo despois de ter investido máis de 20 millóns de euros no Plan de
xestión Integral para a bacía do rio Umia “Plan Umia”, que segundo se non dixo ía
dar unha solución definitiva ao problema da entrofización, ou logo de actuacións
máis urxentes para evitar a proliferación anual das cianobacterias no encoro como a
cortiza de eucalipto. Actuacións nefastas con derroche de fondos públicos sen que se
teña resolto o máis mínimo o problema.
2
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Polas razóns expostas formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Considera o Goberno galego que os graves problemas de saúde pública e
ambientais que ten xerado o encoro da Baxe en Caldas de Reis ten xustificado a súa
construción para beneficiar un negocio privado?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 06/09/2018 17:20:56

Ana Pontón Mondelo na data 06/09/2018 17:21:05
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Xose Luis Rivas Cruz na data 06/09/2018 17:21:07

Olalla Rodil Fernández na data 06/09/2018 17:21:09

Noa Presas Bergantiños na data 06/09/2018 17:21:10

Xosé Luis Bará Torres na data 06/09/2018 17:21:12
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández,
Ana Pontón Mondelo, 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 en Pleno.

No ano 1990, ao abeiro do V Encontro Feminista Latinoamericano e do Caribe
que fora realizado na Arxentina, o movemento feminista latinoamericano declarou o 28
de setembro Día pola Despenalización do Aborto. Esta data, nacida para denunciar e
visibilizar os danos e mortes por mor dos abortos clandestinos, constituíu unha
referencia para a loita pola despenalización de moitos países, inicialmente en
Lationamérica e estendida a todo o mundo. Constitúe, xa que logo, unha data referencial
na que en cada país o movemento feminista denuncia as carencias, de diferente tipo, que
atopan para ver garantido o dereito ao aborto en condicións dignas.
Os protocolos internacionais (Conferencia Internacional sobre Poboación e
Desenvolvemento, O Cairo 1994 e a súa revisión posterior en Nova York 1999) definen
cales deben ser as condicións para a atención ás mulleres que teñen un aborto no 2º
trimestre da xestación. Recentemente, diversos colectivos feministas como a Marcha
Mundial das Mulleres denunciaban que no noso país incumpríanse estes protocolos e
desprazábanse, ademais, moitas mulleres fóra do país para levar a cabo a interrupción
terapéutica do embarazo.

1
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O Pleno do Parlamento galego aprobou o 23 de novembro de 2016, ao fío dunha
Proposición do Bloque Nacionalista Galego, estabelecer medidas conducentes a
fornecer ás mulleres da atención axeitada tal e como recollen os protocolos
internacionais, garantindo a mesma atención que nun parto (indución, expulsivo e
despois deste en sala axeitada, con posibilidade de anestesia epidural e atención por
parte de profesionais de xinecoloxía e matrona), incluído o apoio emocional á muller
durante todo o proceso, tendo en conta as súas necesidades, inquedanzas e desexos para
poder abordar de xeito integral a súa saúde física e psíquica. Así mesmo, propúñase
traballar pola creación de dous centros de referencia en Galiza para a atención da
Interrupción Voluntaria do Embarazo (IVE), na zona norte e na zona sur, con persoal
sanitario especializado, como garantía da execución dos protocolos internacionais sobre
os Dereitos Sexuais e Reprodutivos.
A xuízo do BNG, a consecución destes obxectivos son fundamentais para acadar
o obxectivo de garantir para todas as galegas un dereito fundamental como o aborto na
sanidade pública e no interior do territorio galego, independentemente da semana de
xestación na que se producir o aborto, sen verse obrigadas a desprazamentos lonxe da
súa contorna persoal, someténdoa a unhas condicións que impactan negativamente no
procedemento.
Máis aínda, desde o feminismo galego existe unha importante preocupación
diante das denuncias e testemuñas públicas de que o proceso para abortar por libre
elección dentro dos supostos da lei non están a ser dereitos preservados na práctica.
Por outra banda, preocupa tamén o retroceso á deriva reaccionaria a respecto do
dereito ao aborto que ten anunciado o Partido Popular de cara a modificacións na lei
correspondente estatal, parecendo esquecer que a mobilización feminista foi quen de
parar a súa contrarreforma.
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Finalmente, diante do cambio de goberno no Estado cómpre impulsar o
recoñecemento dos dereitos pendentes canto ao aborto para as menores.

Por todas estas cuestións formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Considera o Goberno galego garantidos en condicións os dereitos de aborto
dentro do territorio galego e no ámbito da sanidade pública?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 06/09/2018 17:33:23
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María Montserrat Prado Cores na data 06/09/2018 17:33:28

Olalla Rodil Fernández na data 06/09/2018 17:33:31

Ana Pontón Mondelo na data 06/09/2018 17:33:34

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/09/2018 17:33:36

Xosé Luis Bará Torres na data 06/09/2018 17:33:38
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro
do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

O persoal sanitario e non sanitario das urxencias do CHUS, leva xa moito tempo
denunciando a situación total de descontrol e abandono na que se atopan estas
urxencias.
Denuncian a falta de medios, tanto de persoal como de material, que provoca
situacións de moitas tensión entre o persoal das urxencias que ve como ante a
desidia da dirección do hospital, empeora a calidade asistencial repercutindo non
só nas doentes e nos doentes, si non tamén nas condicións laborais e carga de
traballo do propio persoal.
As ratios de pacientes que teñen son superiores as que poden levar, pero esa
circunstancia non impide que teñan as ratios de persoal mais baixas que hospitais
cos que se poidan comparar como o CHUAC ou o CHUVI, que xa de por sí,
atópanse tamén bastante saturados e faltos de persoal.
En canto ao material, denuncia que están a traballar con aparatos de fai 20 anos,
que dado ao uso continuo ao que se someten en urxencias, atópanse unhas
condicións lamentables, que no mellor dos casos intentan ser solucionadas con
reparacións e pezas de recambio, que nin de lonxe supoñen unha solución ao
problema, pois volven a avariarse cada pouco tempo.
Pese ás reunión mantidas coa dirección e a xerencia, na que foron trasladadas as
demandas mínimas que xa non podían adiarse máis, sendo recoñecido pola
propia dirección a mala situación, as cuestións comprometidas seguen sen levarse
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a cabo pese a existir partidas habilitadas para tal fin, segundo a información dada
pola propia xerencia en maio do ano pasado, en relación a actualización do
servizo de raios.
Esta situación de falta de inversión nas urxencias, resulta totalmente inadmisible
tanto polo empeoramento da calidade asistencial da sanidade pública como das
condicións laborais do persoal, sobretodo tendo en conta que a dirección e a
xerencia son plenamente coñecedoras da situación denunciada.

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea PREGUNTA:
-

Cando ten pensando o Goberno dotar dos medios materiais e humanos
suficientes o servizo de urxencias do CHUS?

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 06/09/2018 18:13:20
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela, Luís Manuel
Álvarez Martínez e María Luisa Pierres López, deputadas e
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral urxente en Pleno.
Xustificación da urxencia
A urxencia vén dada polos problemas medioambientais e de saúde
pública derivados do estado de alerta do encoro da Baxe e do río
Umia.
O Goberno galego aprobou hai tempo o Decreto de creación do
Observatorio Autonómico dos Ríos de Galicia, no ámbito da
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Segundo o
propio Goberno, o Observatorio vai funcionar en Pleno e en grupos de
traballo, pleno que se xuntará unha vez ao ano en sesión ordinaria, sen
prexuízo doutras reunións e sesións extraordinarias cando así o acorde a
Presidencia.
Aínda que creación dun Observatorio dos Ríos podería ter sido un
avance na avaliación sobre a calidade ambiental dos recursos hídricos,
lamentablemente a realidade non é esa. Xa dende o mes de xullo (de
maneira recurrente nos veráns), o río Umia (encadrado na
Confederación Hidrográfica Galicia Costa) atópase en estado de alerta
por cianobacterias (microcistina) que tinguen de verde as augas do río e
do encoro da Baxe, sen que o Goberno galego teña dado sinais de
existencia; nin sequera se teñen achegado á zona. Este non é un
problema menor, pois o río afecta, de maneira directa ao atravesar ou
indirecta por ser utilizada a súa auga, a Concellos como Caldas, Cuntis,
Moraña, Barro, Portas, Vilagarcía, Vilanova, Ribadumia ou Cambados.
É dicir, afecta a un volume extenso de territorio e poboación que
dependen dunha ou outra maneira do río Umia. A maiores, a veciñanza
sofríu restricións para o baño durante o verán e é o propio Concello de
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Grupo Parlamentario

Caldas o que está a asumir un alto custe económico (cun 25% de
subrecuste) para que os seus veciños reciban auga de calidade.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Que vai facer o Goberno galego ante o problema medioambiental e de
saúde pública que xera o estado do encoro da Baxe e do río Umia?

Pazo do Parlamento, 6 de setembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Julio Torrado Quintela
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 06/09/2018 17:32:53
Julio Torrado Quintela na data 06/09/2018 17:32:59
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 06/09/2018 17:33:04
María Luisa Pierres López na data 06/09/2018 17:33:10

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

117065

BOLETÍN OFICIAL DO
PARLAMENTO DE GALICIA

Edición e subscricións:
Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia. Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela.
Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25
Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727

