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1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en PlenoS

ı 41637 (10/CPP-000087)

Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición do Grupo Parlamentario de en Marea, do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia e do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, con
motivo do incremento da conﬂitividade entre a Consellería de Sanidade e as persoas traballadoras
134512
do sistema sanitario

1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

ı 41636 (10/CPC-000086)

Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición do Grupo Parlamentario de en Marea, do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia e do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, con
motivo do incremento da conﬂitividade entre a Consellería de Sanidade e as persoas traballadoras
do sistema sanitario
134514

1.4.3. Interpelacións

ı 41188 (10/INT-001373)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 3 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa morosidade das empresas galegas coa Seguri134516
dade Social

ı 41194 (10/INT-001374)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a política do Goberno galego en relación coa distribución da renda

134519

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre o actual réxime de peaxes nas autoestradas de competencia da Xunta de Galicia

134521

ı 41201 (10/INT-001375)

134490
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ı 41279 (10/INT-001376)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación coa garantía dos dereitos das persoas enfermas
terminais
134524

ı 41288 (10/INT-001377)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación do servizo de pediatría no Sistema
galego de saúde
134526

ı 41342 (10/INT-001378)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa compravenda de vivendas de protección oﬁcial
134528

ı 41347 (10/INT-001379)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a política do Goberno galego en relación co ﬁnanciamento de festivais de cine

134532

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de infraestruturas

134534

ı 41362 (10/INT-001380)
ı 41398 (10/INT-001381)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa atención e investigación do dano cerebral adquirido
134538

ı 41411 (10/INT-001382)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a asistencia da Área sanitaria de Vigo

ı 41466 (10/INT-001383)

134543

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa salvagarda do Centro Galego de Bos Aires
134546

ı 41487 (10/INT-001385)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa emancipación e o acceso á vivenda das persoas
134550
mozas
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ı 41494 (10/INT-001386)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co autogoberno de Galicia

ı 41503 (10/INT-001387)

134553

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa protección das mulleres vítimas de violencia
machista
134556

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

ı 41147 (10/POP-004798)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para combater a fenda salarial que
padecen as mulleres en Galicia, de xeito especial no que atinxe á concentración de mulleres nos
tramos máis baixos da escala salarial
134560

ı 41149 (10/POP-004799)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para combater a fenda salarial
que padecen as mulleres en Galicia, en especial as situacións que derivan en pobreza e risco de
exclusión social
134564

ı 41151 (10/POP-004800)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para combater a fenda salarial que padecen as mulleres en Galicia, en especial nas actividades en que acada a maior intensidade 134568

ı 41153 (10/POP-004801)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para combater a fenda salarial que
padecen as mulleres en Galicia
134572

ı 41155 (10/POP-004802)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para combater a fenda salarial que
134576
padecen as mulleres en Galicia en todos os tramos de idade

134492
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ı 41160 (10/POP-004803)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para combater a desigualdade salarial
134579
en Galicia

ı 41162 (10/POP-004804)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para combater a pobreza laboral en
Galicia
134583

ı 41165 (10/POP-004805)

Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que está a levar a cabo así como as previstas pola Xunta de Galicia para combater a discriminación laboral que padecen as persoas galegas máis novas
134587

ı 41177 (10/POP-004807)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da posible ineﬁciencia do gasto en tratamentos oncolóxicos que se ofrecen a través do Sistema público de saúde
134591

ı 41184 (10/POP-004808)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da realización dunha auditoría externa que avalíe
a implantación do sistema de comunicación LexNet nas ﬁscalías de Galicia
134593

ı 41205 (10/POP-004809)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto do resultado do mantemento do actual réxime de
peaxes nas autoestradas de competencia autonómica
134595

ı 41211 (10/POP-004810)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a situación na que se atopa o proceso de adxudicación e posterior apertura da cafetaría da
Estación Marítima de Cangas
134597

ı 41215 (10/POP-004811)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María

134493
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Sobre a dispoñibilidade pola Administración sanitaria pública galega dalgún plan estratéxico de
continxencia para organizar, estruturar, planiﬁcar e ordenar a atención pediátrica dos concellos de
Mondariz, Mondariz-Balneario e de Covelo no Centro de Saúde de Mondariz
134599

ı 41228 (10/POP-004812)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da dotación ao novo centro de saúde da
134602
Estrada dunha base para o 061

ı 41242 (10/POP-004813)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre a dispoñibilidade pola Xunta de Galicia dun plan de continxencia para a atención da epidemia
gripal que contemple a dotación dos medios humanos e materiais necesarios que eviten o colapso
asistencial habitual
134604

ı 41264 (10/POP-004814)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da realización, no ano 2019, do debate correspondente ao II Pacto Local galego
134606

ı 41274 (10/POP-004815)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das condicións de seguridade do Camiño circular
de Valdeorras
134609

ı 41282 (10/POP-004816)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a dispoñibilidade polo Servizo Galego de Saúde dos medios necesarios para garantir os dereitos das persoas enfermas terminais
134612

ı 41283 (10/POP-004817)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a garantía na actualidade, polo Goberno galego, do cumprimento do disposto na Lei 5/2015,
de dereitos e garantías das persoas enfermas terminais
134614

ı 41284 (10/POP-004818)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a garantía na actualidade, polo Goberno galego, do cumprimento das limitacións do esforzo
terapéutico segundo os parámetros establecidos na Lei 5/2015, de dereitos e garantías das persoas
enfermas terminais
134616

134494
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ı 41285 (10/POP-004819)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co dereito das persoas enfermas terminais á prestación sanitaria
134618

ı 41289 (10/POP-004820)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da incidencia que ten para a cidadanía a actual situación do servizo de pediatría do Sistema galego de saúde
134620

ı 41294 (10/POP-004821)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Villares Naveira, Luis
Sobre a dispoñibilidade pola Administración sanitaria pública galega dalgún plan estratéxico de
134622
continxencia para organizar, estruturar, planiﬁcar e ordenar a atención pediátrica

ı 41343 (10/POP-004822)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto do exercicio do dereito de tanteo e retracto na compra de vivendas de protección oﬁcial, co ﬁn de incorporalas ao parque público de vivendas de Galicia
134625

ı 41350 (10/POP-004823)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a contía destinada pola Consellería de Cultura e Turismo para o patrocinio do Festival de Ci134629
nema Internacional de Ourense

ı 41365 (10/POP-004824)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas trasladadas pola Xunta de Galicia ao Goberno central en relación coa AP-9 e
134631
coas infraestruturas viarias: ferroviarias, portuarias e aeroportuarias

ı 41401 (10/POP-004825)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as medidas que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para rematar coas discriminacións laborais e salariais por razón de xénero que están a padecer as traballadoras do servizo de limpeza
134634
da Xunta de Galicia

ı 41404 (10/POP-004826)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis

134495
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Sobre a política do Goberno galego en materia de atención ás necesidades das persoas con dano
134636
cerebral adquirido

ı 41405 (10/POP-004827)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do deseño dun plan urxente de rexeneración ambiental,
con memoria económica, das zonas protexidas de Galicia afectadas polos incendios forestais cada ano
134640

ı 41414 (10/POP-004828)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación existente na actualidade en relación
co concerto coa empresa que xestiona o hospital Povisa de Vigo, pese a que, vistas as contas da
empresa, non presenta problemas de falta de pagamento
134642

ı 41415 (10/POP-004829)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da utilización do persoal do Hospital Povisa por parte
da empresa que xestiona ese centro á hora de exixir máis recursos públicos
134644

ı 41416 (10/POP-004830)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da redución de camas e instalacións públicas do
Sergas na Área sanitaria de Vigo
134646

ı 41417 (10/POP-004831)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o carácter indicativo da xestión económica de Povisa respecto da inviabilidade de manter
concertos sanitarios de xeito estrutural no Sergas
134648

ı 41418 (10/POP-004832)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgún estudo respecto da viabilidade de asumir a atención
134650
sanitaria de Povisa, asegurando os postos de traballo e a prestación sanitaria da área

ı 41421 (10/POP-004833)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a carta remitida pola Consellería de Política Social aos centros dependentes dela referente
aos actos previstos co gallo da celebración, o día 25 de novembro, do Día Internacional da Elimina134652
ción da Violencia contra a Muller

134496
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ı 41426 (10/POP-004834)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á modiﬁcación da súa posición actual en relación
co cobro polo Concello de Vigo do IBI correspondente ao Hospital Álvaro Cunqueiro
134654

ı 41433 (10/POP-004835)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central relativa á defensa
da inclusión da conexión Vigo-Oporto no Corredor Atlántico, dentro do proceso de reforma dos re134656
gulamentos UE 1315/2013 e 1316/2013 do Parlamento e do Consello Europeo

ı 41435 (10/POP-004836)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a información do Goberno galego en relación coas causas da orixe do incendio declarado na
mañá do 5 de decembro de 2018 na factoría de Ence, en Lourizán, na ría de Pontevedra 134659

ı 41450 (10/POP-004837)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre as medidas adoptadas pola Xerencia do Hospital Clínico de Santiago de Compostela para resolver os problemas de aparcamento do centro respectando os acordos previos co Concello
134661

ı 41456 (10/POP-004838)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai adoptar a Consellería de Sanidade para o cumprimento de xeito permanente das ratios de persoal de enfermería establecidas nas unidades de Coidados Intensivos e de
134664
Reanimación do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

ı 41461 (10/POP-004839)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o desenvolvemento do proceso de tramitación do expediente administrativo correspondente
á solicitude da empresa Racso Soluciones, S.L. de autorización para a xestión de valorización de
134667
pneumáticos ao ﬁnal da súa vida útil nunha nave en desuso do polígono de Botos

ı 41470 (10/POP-004840)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para salvagardar o Centro Galego de Bos Aires
134669

ı 41476 (10/POP-004841)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca

134497
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Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao mantemento do funcionamento da escola uni134673
taria de Carnoedo, no concello de Sada

ı 41488 (10/POP-004843)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto das medidas complementarias ás reﬂectidas no Plan
estatal de vivenda que é necesario reforzar para garantir o acceso á vivenda das persoas mozas
134677
galegas

ı 41497 (10/POP-004844)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a posición da Xunta de Galicia en relación co proceso de recentralización política que se pretende levar a cabo no Estado español
134680

ı 41502 (10/POP-004845)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia en Galicia de medios suﬁcientes para
garantir a protección das mulleres en situación de violencia machista
134683

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

ı 41460 (10/PUP-000207)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre as medidas que está a adoptar o Goberno galego para contribuír a consolidar o esforzo en
134686
I+D+i que se vén realizando, principalmente ao abeiro do Plan Galicia Innova 2020

ı 41592 (10/PUP-000208)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a consideración por parte da Xunta de Galicia da dimisión en bloque de numerosos xefes de
servizo de Atención Primaria na área sanitaria de Vigo como un punto de necesaria inﬂexión na
134688
súa política sanitaria

ı 41598 (10/PUP-000209)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para salvagardar o Centro Galego de Buenos
Aires
134691

ı 41647 (10/PUP-000210)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 13 máis

134498
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Sobre as actuacións urxentes de carácter orzamentario ou informativo que vai adoptar a Xunta de
Galicia para paliar os efectos que vai ter para miles de familias a perda do bono social eléctrico
134696

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

ı 41648 (10/POPX-000121)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a posibilidade de esconder a situación da sanidade pública mediante a información que
emite a CRTVG
134699

ı 41649 (10/POPX-000122)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre as políticas previstas polo Goberno galego para mellorar a situación da mocidade

ı 41650 (10/POPX-000123)

134700

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para parar a continua deterioración da sanidade
pública de Galicia, que provocou a dimisión do 80 % dos xefes de servizo da Área sanitaria de Vigo
134701

4. Informacións e correccións de erros
4.2. Correccións de erros

ı Corrección de erros na publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia núm. 394, do día 5

de decembro de 2018, da pregunta oral en Pleno doc. núm. 40988

134510

ı Corrección de erros na publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia núm. 394, do día 5
de decembro de 2018, da pregunta oral en comisión doc. núm. 40987
134510

134499
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 12 de decembro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno
Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación
- 41637 (10/CPP-000087)
Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición do Grupo Parlamentario de en Marea, do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia e do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, con
motivo do incremento da conﬂitividade entre a Consellería de Sanidade e as persoas traballadoras
do sistema sanitario

1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión
Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, traslado á mesa da Comisión e
publicación
- 41636 (10/CPC-000086)
Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición do Grupo Parlamentario de en Marea, do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia e do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, con
motivo do incremento da conﬂitividade entre a Consellería de Sanidade e as persoas traballadoras
do sistema sanitario
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

- 41188 (10/INT-001373)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 3 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en relación coa morosidade das empresas galegas coa Seguridade Social

134500
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- 41194 (10/INT-001374)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre a política do Goberno galego en relación coa distribución da renda
- 41201 (10/INT-001375)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre o actual réxime de peaxes nas autoestradas de competencia da Xunta de Galicia
- 41279 (10/INT-001376)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política do Goberno galego en relación coa garantía dos dereitos das persoas enfermas
terminais
- 41288 (10/INT-001377)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a política do Goberno galego en relación coa situación do servizo de pediatría no Sistema
galego de saúde
- 41342 (10/INT-001378)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa compravenda de vivendas de protección oﬁcial
- 41347 (10/INT-001379)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a política do Goberno galego en relación co ﬁnanciamento de festivais de cine
- 41362 (10/INT-001380)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en materia de infraestruturas
- 41398 (10/INT-001381)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa atención e investigación do dano cerebral adquirido
- 41411 (10/INT-001382)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a asistencia da Área sanitaria de Vigo
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- 41466 (10/INT-001383)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa salvagarda do Centro Galego de Bos Aires
- 41487 (10/INT-001385)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa emancipación e o acceso á vivenda das persoas
mozas
- 41494 (10/INT-001386)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co autogoberno de Galicia
- 41503 (10/INT-001387)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa protección das mulleres vítimas de violencia
machista

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

Admisión a trámite e publicación
- 41147 (10/POP-004798)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para combater a fenda salarial que
padecen as mulleres en Galicia, de xeito especial no que atinxe á concentración de mulleres nos
tramos máis baixos da escala salarial
- 41149 (10/POP-004799)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para combater a fenda salarial que padecen as mulleres en Galicia, en especial as situacións que derivan en pobreza e risco de exclusión social
- 41151 (10/POP-004800)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para combater a fenda salarial que
padecen as mulleres en Galicia, en especial nas actividades en que acada a maior intensidade
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- 41153 (10/POP-004801)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para combater a fenda salarial que
padecen as mulleres en Galicia
- 41155 (10/POP-004802)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para combater a fenda salarial que
padecen as mulleres en Galicia en todos os tramos de idade
- 41160 (10/POP-004803)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para combater a desigualdade salarial
en Galicia
- 41162 (10/POP-004804)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para combater a pobreza laboral en
Galicia
- 41165 (10/POP-004805)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Torregrosa Sañudo, Julia
Sobre as actuacións que está a levar a cabo así como as previstas pola Xunta de Galicia para combater a discriminación laboral que padecen as persoas galegas máis novas
- 41177 (10/POP-004807)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da posible ineﬁciencia do gasto en tratamentos oncolóxicos que se ofrecen a través do Sistema público de saúde
- 41184 (10/POP-004808)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da realización dunha auditoría externa que avalíe
a implantación do sistema de comunicación LexNet nas ﬁscalías de Galicia
- 41205 (10/POP-004809)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto do resultado do mantemento do actual réxime de
peaxes nas autoestradas de competencia autonómica
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- 41211 (10/POP-004810)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a situación na que se atopa o proceso de adxudicación e posterior apertura da cafetaría da
Estación Marítima de Cangas
- 41215 (10/POP-004811)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre a dispoñibilidade pola Administración sanitaria pública galega dalgún plan estratéxico de
continxencia para organizar, estruturar, planiﬁcar e ordenar a atención pediátrica dos concellos de
Mondariz, Mondariz-Balneario e de Covelo no Centro de Saúde de Mondariz
- 41228 (10/POP-004812)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da dotación ao novo centro de saúde da
Estrada dunha base para o 061
- 41242 (10/POP-004813)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre a dispoñibilidade pola Xunta de Galicia dun plan de continxencia para a atención da epidemia
gripal que contemple a dotación dos medios humanos e materiais necesarios que eviten o colapso
asistencial habitual
- 41264 (10/POP-004814)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da realización, no ano 2019, do debate correspondente ao II Pacto Local galego
- 41274 (10/POP-004815)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das condicións de seguridade do Camiño circular
de Valdeorras
- 41282 (10/POP-004816)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a dispoñibilidade polo Servizo Galego de Saúde dos medios necesarios para garantir os dereitos das persoas enfermas terminais
- 41283 (10/POP-004817)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre a garantía na actualidade, polo Goberno galego, do cumprimento do disposto na Lei 5/2015,
de dereitos e garantías das persoas enfermas terminais
- 41284 (10/POP-004818)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a garantía na actualidade, polo Goberno galego, do cumprimento das limitacións do esforzo
terapéutico segundo os parámetros establecidos na Lei 5/2015, de dereitos e garantías das persoas
enfermas terminais
- 41285 (10/POP-004819)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co dereito das persoas enfermas terminais á prestación sanitaria
- 41289 (10/POP-004820)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da incidencia que ten para a cidadanía a actual situación do servizo de pediatría do Sistema galego de saúde
- 41294 (10/POP-004821)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Villares Naveira, Luis
Sobre a dispoñibilidade pola Administración sanitaria pública galega dalgún plan estratéxico de
continxencia para organizar, estruturar, planiﬁcar e ordenar a atención pediátrica
- 41343 (10/POP-004822)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto do exercicio do dereito de tanteo e retracto na
compra de vivendas de protección oﬁcial, co ﬁn de incorporalas ao parque público de vivendas de
Galicia
- 41350 (10/POP-004823)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a contía destinada pola Consellería de Cultura e Turismo para o patrocinio do Festival de Cinema Internacional de Ourense
- 41365 (10/POP-004824)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as demandas trasladadas pola Xunta de Galicia ao Goberno central en relación coa AP-9 e
coas infraestruturas viarias: ferroviarias, portuarias e aeroportuarias
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- 41401 (10/POP-004825)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as medidas que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para rematar coas discriminacións laborais e salariais por razón de xénero que están a padecer as traballadoras do servizo de limpeza
da Xunta de Galicia
- 41404 (10/POP-004826)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre a política do Goberno galego en materia de atención ás necesidades das persoas con dano
cerebral adquirido
- 41405 (10/POP-004827)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do deseño dun plan urxente de rexeneración ambiental,
con memoria económica, das zonas protexidas de Galicia afectadas polos incendios forestais cada ano
- 41414 (10/POP-004828)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación existente na actualidade en relación
co concerto coa empresa que xestiona o hospital Povisa de Vigo, pese a que, vistas as contas da
empresa, non presenta problemas de falta de pagamento
- 41415 (10/POP-004829)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da utilización do persoal do Hospital Povisa por parte
da empresa que xestiona ese centro á hora de exixir máis recursos públicos
- 41416 (10/POP-004830)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da redución de camas e instalacións públicas do
Sergas na Área sanitaria de Vigo
- 41417 (10/POP-004831)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o carácter indicativo da xestión económica de Povisa respecto da inviabilidade de manter
concertos sanitarios de xeito estrutural no Sergas
- 41418 (10/POP-004832)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre a realización pola Xunta de Galicia dalgún estudo respecto da viabilidade de asumir a atención sanitaria de Povisa, asegurando os postos de traballo e a prestación sanitaria da área
- 41421 (10/POP-004833)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a carta remitida pola Consellería de Política Social aos centros dependentes dela referente
aos actos previstos co gallo da celebración, o día 25 de novembro, do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller
- 41426 (10/POP-004834)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á modiﬁcación da súa posición actual en relación
co cobro polo Concello de Vigo do IBI correspondente ao Hospital Álvaro Cunqueiro
- 41433 (10/POP-004835)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central relativa á defensa
da inclusión da conexión Vigo-Oporto no Corredor Atlántico, dentro do proceso de reforma dos regulamentos UE 1315/2013 e 1316/2013 do Parlamento e do Consello Europeo
- 41435 (10/POP-004836)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a información do Goberno galego en relación coas causas da orixe do incendio declarado na
mañá do 5 de decembro de 2018 na factoría de Ence, en Lourizán, na ría de Pontevedra
- 41450 (10/POP-004837)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre as medidas adoptadas pola Xerencia do Hospital Clínico de Santiago de Compostela para resolver os problemas de aparcamento do centro respectando os acordos previos co Concello
- 41456 (10/POP-004838)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai adoptar a Consellería de Sanidade para o cumprimento de xeito permanente das ratios de persoal de enfermería establecidas nas unidades de Coidados Intensivos e de
Reanimación do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
- 41461 (10/POP-004839)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o desenvolvemento do proceso de tramitación do expediente administrativo correspondente
á solicitude da empresa Racso Soluciones, S.L. de autorización para a xestión de valorización de
pneumáticos ao ﬁnal da súa vida útil nunha nave en desuso do polígono de Botos
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- 41470 (10/POP-004840)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para salvagardar o Centro Galego de Bos Aires
- 41476 (10/POP-004841)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as previsións do Goberno galego referidas ao mantemento do funcionamento da escola unitaria de Carnoedo, no concello de Sada
- 41488 (10/POP-004843)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto das medidas complementarias ás reﬂectidas no Plan estatal de vivenda que é necesario reforzar para garantir o acceso á vivenda das persoas mozas galegas
- 41497 (10/POP-004844)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a posición da Xunta de Galicia en relación co proceso de recentralización política que se pretende levar a cabo no Estado español
- 41502 (10/POP-004845)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia en Galicia de medios suﬁcientes para
garantir a protección das mulleres en situación de violencia machista

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
- 41460 (10/PUP-000207)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vázquez Domínguez, Sandra e 6 máis
Sobre as medidas que está a adoptar o Goberno galego para contribuír a consolidar o esforzo en
I+D+i que se vén realizando, principalmente ao abeiro do Plan Galicia Innova 2020
- 41592 (10/PUP-000208)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a consideración por parte da Xunta de Galicia da dimisión en bloque de numerosos xefes de
servizo de Atención Primaria na área sanitaria de Vigo como un punto de necesaria inﬂexión na
súa política sanitaria
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- 41598 (10/PUP-000209)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para salvagardar o Centro Galego de Buenos
Aires
- 41647 (10/PUP-000210)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre as actuacións urxentes de carácter orzamentario ou informativo que vai adoptar a Xunta de
Galicia para paliar os efectos que vai ter para miles de familias a perda do bono social eléctrico

1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación
- 41648 (10/POPX-000121)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a posibilidade de esconder a situación da sanidade pública mediante a información que
emite a CRTVG
A Mesa admítea a trámite como pregunta con resposta oral no pleno, ao abeiro do artigo 155.5 do
Regulamento.
- 41649 (10/POPX-000122)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre as políticas previstas polo Goberno galego para mellorar a situación da mocidade
A Mesa admítea a trámite como pregunta con resposta oral no pleno, ao abeiro do artigo 155.5 do
Regulamento.
- 41650 (10/POPX-000123)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para parar a continua deterioración da sanidade
pública de Galicia, que provocou a dimisión do 80 % dos xefes de servizo da Área sanitaria de Vigo
A Mesa admítea a trámite como pregunta con resposta oral no pleno, ao abeiro do artigo 155.5 do
Regulamento.
Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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4. Informacións e correccións de erros
4.2. Correccións de erros

Corrección de erros na publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia núm. 394,
do día 5 de decembro de 2018, da pregunta oral en Pleno doc. núm. 40988
No Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia núm. 394, do día 5 de decembro de 2018, páxina 133676,
publicouse a pregunta oral en Pleno sobre o estado de tramitación do expediente e os prazos estimados pola consellaría para o inicio das obras de remodelación do complexo hospitalario universitario de Ferrol (doc. núm. 40988).
Advertido un erro material de natureza informática, consistente na omisión, na imaxe facsimilar,
da primeira letra de cada unha das liñas do texto nos parágrafos terceiro a sexto, procédese á súa
corrección mediante a reprodución literal do contido do texto incorporado, en formato Word, no
proceso informático de rexistro:
«...O Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol é o referente sanitario da comarca de Ferrolterra. Estas instalación contan con varias ediﬁcacións, por un lado o Hospital Arquitecto Marcide, por
outro o Hospital Naval e por último o Novoa Santos. Durante anos lévase informando que os 47.000
m2 do que dispón o Hospital Arquitecto Marcide quédanse pequenos, polo que era necesaria una
reforma e modernización dos servizos que prestan aos veciños e veciñas da área de Ferrolterra.
Ante estas demandas, o Goberno da Xunta de Galicia no 2017 anunciou o comezo para a remodelación de dito Complexo Hospitalario, consistente na construción de dous novos ediﬁcios, co obxectivo de ampliar nun terzo a súa superﬁcie total. Ediﬁcios onde se ubicarán por un lado a xerencia,
a dirección e a administración, e por outro a cociña, os vestiarios, as urxencias, a farmacia, nefroloxía, hospitalización, pediatría e a Unidade de Coidados Intensivos.
Por todo isto, e ante a urxente necesidade de ampliar e modernizar a área sanitaria de Ferrol, os
deputados asinantes, formulamos a seguinte pregunta en Pleno:
Cal é a situación actual na que se atopa o expediente e que prazos manexa a Consellería para comezar as obras de remodelación do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol?
Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2018...»
Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2018
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oﬁcial maior

Corrección de erros na publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia núm. 394,
do día 5 de decembro de 2018, da pregunta oral en comisión doc. núm. 40987
No Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia núm. 394, do día 5 de decembro de 2018, páxina 133756,
publicouse a pregunta oral en comisión sobre o estado de tramitación do expediente e os prazos
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estimados pola consellaría para o inicio das obras de remodelación do complexo hospitalario Uuiversitario de Ferrol (doc. núm. 40987).
Advertido un erro material de natureza informática, consistente na omisión, na imaxe facsimilar,
da primeira letra de cada unha das liñas do texto nos parágrafos segundo a sexto, procédese a súa
corrección mediante a reprodución literal do contido do texto incorporado, en formato Word, no
proceso informático de rexistro:
«...O Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol é o referente sanitario da comarca de Ferrolterra. Estas instalación contan con varias ediﬁcacións, por un lado o Hospital Arquitecto Marcide, por
outro o Hospital Naval e por último o Novoa Santos. Durante anos lévase informando que os 47.000
m2 do que dispón o Hospital Arquitecto Marcide quédanse pequenos, polo que era necesaria una
reforma e modernización dos servizos que prestan aos veciños e veciñas da área de Ferrolterra.
Ante estas demandas, o Goberno da Xunta de Galicia no 2017 anunciou o comezo para a remodelación de dito Complexo Hospitalario, consistente na construción de dous novos ediﬁcios, co obxectivo de ampliar nun terzo a súa superﬁcie total. Ediﬁcios onde se ubicarán por un lado a xerencia,
a dirección e a administración, e por outro a cociña, os vestiarios, as urxencias, a farmacia, nefroloxía, hospitalización, pediatría e a Unidade de Coidados Intensivos.
Por todo isto, e ante a urxente necesidade de ampliar e modernizar a área sanitaria de Ferrol, os
deputados asinantes, formulamos a seguinte pregunta en Comisión:
Cal é a situación actual na que se atopa o expediente e que prazos manexa a Consellería para comezar as obras de remodelación do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol?
Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2018...»
Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2018
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oﬁcial maior
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Á Mesa do Parlamento
Os grupos parlamentarios de En Marea, dos Socialistas de Galicia e do
Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro do disposto nos artigos 98 e 144 do
Regulamento da Cámara, solicitan á Mesa do Parlamento que se proceda á
tramitación de comparecencia urxente en Pleno do conselleiro de
Sanidade con motivo do incremento da conflitividade entre a Consellería
de Sanidade e as persoas traballadoras do sistema sanitario, que derivou na
dimisión de numerosos xefes e xefas de servizo de Atención Primaria na
área sanitaria de Vigo e outros problemas de folgas en diversos puntos do
sistema.

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2018

Asdo.: Luís Villares Naveira
Portavoz do G.P. de En Marea
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do Bloque Nacionalista Galego

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 11/12/2018 14:00:12
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/12/2018 14:02:22
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Ana Pontón Mondelo na data 11/12/2018 14:06:41
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Á Mesa do Parlamento
Os grupos parlamentarios de En Marea, dos Socialistas de Galicia e do
Bloque Nacionalista Galego, ao abeiro do disposto nos artigos 98 e 144 do
Regulamento da Cámara, solicitan á Mesa do Parlamento que se proceda á
tramitación de comparecencia urxente en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego do conselleiro de Sanidade con motivo do
incremento da conflitividade entre a Consellería de Sanidade e as persoas
traballadoras do sistema sanitario, que derivou na dimisión de numerosos
xefes e xefas de servizo de Atención Primaria na área sanitaria de Vigo e
outros problemas de folgas en diversos puntos do sistema.

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2018

Asdo.: Luís Villares Naveira
Portavoz do G.P. de En Marea
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do Bloque Nacionalista Galego

Asinado dixitalmente por:
Luis Villares Naveira na data 11/12/2018 13:59:52
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/12/2018 14:02:32
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Ana Pontón Mondelo na data 11/12/2018 14:06:33
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Á MESA DO PARLAMENTO

Manuel Lago Peñas, Luís Villares Naveira, Francisco Casal Vidal e Julia
Torregrosa Sañudo, deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea,
ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte INTERPELACIÓN.

O Ministerio de Traballo ten constancia que máis de 1.100 morosos (entre
empresas privadas, particulares, e sector público) que deben á Seguridade Social
cada un máis dun millón de euros ao sistema por impago de cotizacións sociais e
cos que o Ministerio de Traballo pretende facer un listado de debedores. En total,
a cantidade en vía de constrinximento é de 4.476 millóns de euros, dos que 1800
millóns se fixeron no último ano.
Porén, inda que a recadación por cotas á Seguridade Social se incrementou con
respecto ao mesmo período do ano pasado, en setembro de 2017 nun 5,41%,
pasando de 81.193,71 euros a 85.837,51 euros a taxa de morosidade mantívose
no 1,75 %, sendo a previsión de rebaixa ata o 1% no conxunto do ano.
As autoridades sinalan a dificultade de rebaixar máis esta porcentaxe de
morosidade. A autoridade responsable da Tesourería Xeral da Seguridade Social
cifrou os aprazamentos en 616 millóns de euros, dos que 591 se corresponden
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cos concedidos a persoas particulares e empresas do sector privado e 25.5
millóns (0,5 %) á organismos públicos.
Interesa a este grupo parlamentar de En Marea coñecer cantas empresas,
particulares ou sector público económico dos debedores, son empresas galegas,
e/ou particulares que teñan radicada a súa residencia en Galicia, e cantos
organismos públicos deses debedores son organismos galegos.
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Polo anterior, presentase a seguinte Interpelación:
1.- Coñece a Xunta de Galicia cantas empresas galegas teñen débedas coa
Seguridade Social? De ser afirmativa a resposta, a canto ascende a contía en
termos xerais da débeda destas empresas, particulares e organismos?
2.- Que medidas vai tomar a Xunta para rebaixar a taxa de morosidade das
empresas galegas?

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2018.

Asdo.: Manuel Lago Peñas
Francisco Casal Vidal
Luís Villares Naveira
Julia Torregrosa Sañudo
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Deputados e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Lago Peñas na data 30/11/2018 13:52:17

Francisco Casal Vidal na data 30/11/2018 13:52:24

Luis Villares Naveira na data 30/11/2018 13:52:47
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Julia Torregrosa Sañudo na data 30/11/2018 13:52:58
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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 147 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Interpelación.

O Instituto Galego de Estatística publicou o día 29 de novembro de 2018 as
contas económicas anuais con base en 2010 no que se estiman as contas para o
período 1995 a 2016.
É una serie longa e pechada, con valores definitivos que aporta moita
información, con diferentes variables relevantes.
Entre elas está a distribución do PIB entre os diferentes factores,
fundamentalmente entre remuneración de asalariados –que inclúe os soldos e
salarios e as cotizacións sociais- e o excedente bruto de explotación, que inclúe
aos beneficios empresariais.
A análise da serie 1995/2016 reflicte unha evolución preocupante da
participación das rendas salariais no PIB, en especial a partires de 2008.
Dende ese ano os salarios perden peso no PIB como reflexo da súa redución e
pola contra gañan peso o excedente bruto de explotación, isto é os beneficios
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empresariais.
Estamos sufrindo unha redistribución inxusta da renda, un cambio de paradigma
no reparto primario da riqueza, unha transferencia da mesma dende os salarios
aos beneficios empresariais como non se producira antes na nosa historia
moderna.
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A política neoliberal está provocando un aumento insoportable da desigualdade
social, que ten o seu primeiro chanzo na negativa evolución dos salarios, na
perda de renda da maioría social en beneficio dunha minoría.
Ese era o obxectivo das reformas laborais, reducir os salarios para recuperar a
taxa de beneficio do capital, pagando o elevado prezo da precariedade, da
pobreza e da desigualdade.
Por todo o anterior, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Interpelación:
-Vai facer algo a Xunta de Galicia para combater este desequilibrio no reparto
primario da renta ou, pola contra, considérao a orde natural das cousas?

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2018.

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

José Manuel Lago Peñas na data 30/11/2018 14:11:58

Julia Torregrosa Sañudo na data 30/11/2018 14:12:08
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa Pierres López, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte interpelación.
As autoestradas AG-57 Puxeiros – Val Miñor e AG-55 A Coruña - Carballo son
as únicas estradas propias da Comunidade Autónoma suxeitas a peaxe, sendo
outorgadas en concesión (única) en febreiro de 1995, por un prazo de 50 anos,
polo que a súa reversión se realizaría aínda no ano 2045. Son 57,6 km., dos cales
máis do 20 % xa foran financiados no seu momento directamente con cargo a
fondos públicos antes de ser outorgados en concesión, ao igual que as
expropiacións necesarias.
Diversos concellos das áreas metropolitanas de Vigo e A Coruña, veñen
reclamando desde hai anos liberar das peaxes tales autoestradas, ao constituír
unhas infraestruturas vitais para a súa veciñanza, cás avantaxes sociais e
económicas que se derivarían desta acción, tales como a desconxestionamento e
seguridade no tráfico ou o aumento da competitividade empresarial.
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Tal medida contribuiría igualmente a acadar unha maior equidade e igualdade,
posto que a Xunta de Galicia leva realizando desde hai anos as súas actuacións en
materia de autoestradas e autovías por sistemas (como o denominado “peaxe en
sombra”) que non impoñen peaxe algún para a cidadanía. Polo que resulta máis
incomprensible que os veciños e veciñas das áreas metropolitanas de Vigo e A
Coruña se vexan gravados fronte o resto da cidadanía galega, xa que a totalidade
de vías de altas prestacións da comunidade autónoma sonlle gratuítas (AG-56
Santiago – Brión – As Galanas (N-550) - Pardiñas, Salnés, Barbanza, A-52 –
Portugal, Costa da morte, Morrazo, AG-53 e AG-54 conexión ca autoestrada
Santiago a Ourense, etc...) e polas que a Xunta de Galicia fai fronte a uns
compromisos anuais superiores aos 80 millóns de euros.
A propia Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, xa contiña tal
posibilidade, ao establecer no seu artigo 30.2 que “nos treitos das estradas onde
se estableza un pagamento de peaxe ou taxa polo seu uso, a administración
titular poderá establecer medidas ou procedementos compensatorios que veñan
reducir ou anular o pagamento directo pola persoa usuaria”.
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Igualmente, o Plan Move presentado pola Xunta de Galicia baixo a presidencia
de Feijóo, tiña previsto no seu apartado dedicado ás peaxes, ata unha contía de 6
millóns de euros anuais para a “optimización” destas autoestradas, contías que
foron totalmente incumpridas.
Chegados practicamente á metade do período concesionario e ante a evolución
das finanzas públicas en xeral e as relativas ao financiamento de infraestruturas
autonómicas en particular, é o momento oportuno de expor novamente tal
cuestión.
Tamén debemos considerar que as cifras económicas anuais da empresa
concesionaria “Autoestradas de Galicia – Autopistas de Galicia concesionaria da
Xunta de Galicia S.A.” pertencente ao Grupo Itínere, reflicten un nivel de
ingresos da orde de 14 millóns de euros, cun endebedamento xa relativamente
baixo, e cuns beneficios netos para a concesionaria no entorno dos 4,5 millóns
de euros.
Por outro lado, a conselleira de Infraestruturas e mobilidade vén de anunciar
unha posible redución das tarifas das autovías galegas, pero que unicamente
serían aplicables para empresas do transporte e en horario nocturno, o que fará
que teña uns efectos practicamente inapreciables e mínimos, descartables para a
maioría das persoas usuarias.

Por iso o deputado e a deputada que asinan interpelan o Goberno galego nos
seguintes termos:

1ª) Considera o Goberno galego que a cidadanía das áreas metropolitanas de
Vigo e A Coruña teñen dereito a un tratamento similar a do resto de Galicia
empregando de xeito gratuíto as autoestradas AG-57 e AG-55?
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2ª) Considera o Goberno galego que resulta positivo continuar co actual réxime
de peaxes nas autoestradas competencia da Comunidade Autónoma?
3ª) Ten o Goberno galego unha valoración do custo económico que suporía
liberalizar esas peaxes?
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Pazo do Parlamento, 30 de novembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 30/11/2018 16:01:06
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María Luisa Pierres López na data 30/11/2018 16:01:12

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
134523

Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de
En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Interpelación.

Na sesión da comisión de investigación sobre os recortes na sanidade, celebrada
o 28 de novembro no Parlamento de Galicia, unha poñente proposta pola
Partido Popular, manifestou na súa comparecencia que se estaban dando
tratamentos oncolóxicos a pacientes que non teñen máis perspectiva que un par
de meses de vida e que polo tanto estábase a malgastar os cartos públicos.
Estas manifestacións, non foro nada acertadas en canto a que unicamente se
estaban valorando os aspectos económicos, sen ter en conta os dereitos das
persoas. Neste sentido, é necesario resaltar os dereitos acadados na Lei 5/2015
de dereitos e garantías das persoas enfermas terminais, recolle en varios dos
seus artigos, os parámetros a ter en conta nestes tratamentos, baseándose nos
criterios clínicos e nos deberes das e dos profesionais respecto do esforzo
terapéutico, definindo cando é indicativo o esforzo terapéutico e cando non.
Resulta de todo perigoso que este tipo de observacións non teñan en conta a
normativa aprobada na materia e valoren con números a calidade de vida dos
pacientes terminais e oncolóxicos, cando deben ser as e os profesionais as que
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deben valorar estes tratamentos segundo a evidencia científica.
Ante isto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Interpelación:
-

Dispón o Servizo Galego de Saúde dos medios necesarios para garantir o
dereito das persoas enfermas terminais?
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-

Está o Goberno garantindo o cumprimento da Lei 15/2015 de dereitos e
garantías das persoas enfermas terminais?

-

Está o Goberno a garantir o cumprimento e as limitacións do esforzo
terapéutico segundo os parámetros que contempla a normativa?

-

Cantas veces puxo o Goberno os criterios económicos por enriba do
dereito á prestación sanitaria?

Santiago de Compostela, 4 de decembro 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 04/12/2018 12:38:27
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
Durante o pasado verán de 2018, a Xunta de Galicia asumiu a decisión de
concentrar os servizos de pediatría en atención primaria en torno ás vilas e
poboacións máis poboadas e grandes das comarcas galegas. Esta decisión tivo
que ver coa necesidade de resolver o problema derivado das vacacións dos e das
profesionais que prestan servizo no Sergas, e a ausencia de número suficiente de
profesionais de pediatría para cubrir estas ausencias. Nalgúns centros, a ausencia
do e da profesional de pediatría cóbrese con médicos de medicina familiar con
algunha experiencia previa en atención pediátrica, ou con algunha formación en
puericultura, e nunha gran parte deles non ten ningunha cobertura.
Con motivo desa decisión da agrupación do servizo en torno a determinados
centros de saúde, e ao fío dunha interpelación e moción presentada polo Grupo
Socialista no Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia non confirmou nin
desmentiu que a agrupación de profesionais fose unha decisión con previsión de
estabilidade, o que acentuou a preocupación de pais e nais que non tiñan certeza
sobre a continuidade do servizo de pediatría en primaria, atendido nos seus
centros de saúde de referencia por profesionais especialistas en pediatría.
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Existen diversos problemas que recrudecen o problema da ausencia de
profesionais de pediatría, como a nula vontade do Goberno galego para reclamar
do Goberno de España nos últimos anos o aumento notorio de prazas de MIR
previa, a deficiente política laboral que prima a inestabilidade e eventualidade nos
profesionais que buscan precisamente o contrario, ou a ausencia de políticas de
contratación con visión a medio e longo prazo que non só eviten a fuga de
profesionais de Galicia a outras comunidades autónomas, senón que procure
incorporar ao sistema galego a profesionais doutros lugares.
O problema do deficiente número de profesionais ten consecuencias na perda de
calidade do servizo, que na actualidade mantén a ausencia de pediatras en moitos
puntos da xeografía, mantendo a decisión da agrupación de pediatras en torno a
centros de saúde que funcionan, no respecto a este servizo, como puntos de
referencia comarcais.
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É preciso, non entanto, considerar o servizo de pediatría coa atención suficiente
para facer un plantexamento común que resolva o problema actual na medida do
posible, e deseñe as medidas a medio e longo prazo para estabilizar a situación da
pediatría coa vontade de fortalecer un servizo moi demandado e valorado pola
cidadanía.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. Considera a Xunta de Galicia que a actual situación do servizo de pediatría no
Sistema galego de saúde é satisfactoria para a cidadanía?
2. Ten previsto a Xunta de Galicia tomar decisións na vía da contratación e
estabilización de profesionais de pediatría no Sistema galego de saúde?
3. Prevé a Xunta de Galicia a contratación de novos/as especialistas en pediatría
para o Sergas?
4. Comprométese a Xunta de Galicia a acordar co Goberno de España a
axilización do proceso de acreditación de prazas para formación especializada en
pediatría en Galicia?
Pazo do Parlamento, 4 de decembro de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 04/12/2018 12:51:02
Noela Blanco Rodríguez na data 04/12/2018 12:51:10
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Á Mesa do Parlamento
María Luisa Pierres López, Juan Manuel Díaz Villoslada, Luís Manuel
Álvarez Martínez e Patricia Vilán Lorenzo, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
“Consolidar a nosa posición de líder no mercado de alugueiro residencial en
España. Converternos nun dos operadores de referencia a nivel europeo, a través
dun modelo de xestión de renda, sostible e socialmente responsable, que aporte
valor a todos os nosos grupos de interese e ás sociedades onde desenrolamos a
nosa actividade.”
Esta é a visión empresarial que na súa páxina web indica unha das Socimis
(Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) que a día de hoxe
está implantada con activos inmobiliarios en Galicia. Unha visión que dista moito
de ser socialmente responsable con moitos dos veciños e veciñas que son novas
arrendatarias das mesmas.
A aterraxe na nosa comunidade afecta xa a localidades como Pontevedra, Vigo, A
Coruña, Cambre, Culleredo, Narón, Santiago de Compostela e Ourense.
E así como algunhas das propiedades administradas proceden do mercado libre de
vivenda, outras son froito de adquisicións de edificacións de protección oficial,
nas que os veciños e veciñas que residían nelas previamente ven como o cambio
de propiedade lles afecta cunha suba de prezos que lles resulta inasumible.
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No caso de certas comunidades, como a Hábitat 60 Plus de Cambre, froito dun
convenio entre o concello e FADESA, e pensada para dar resposta a colectivos
de alta vulnerabilidade, como mozos e mozas entre 18-30 anos e maiores de máis
de 65 anos, ve como 20 anos máis tarde as condicións se modifican e a súa
función e uso social queda totalmente desprotexido.
A práctica de cobros abusivos, na que se respectan as bases de alugueiro pero se
incrementan os prezos dos subministros sen unha xustificación clara, ten levado a
que moitas e moitos inquilinos teñan xa abandonado a edificación en busca de
alugueiros máis económicos, ou se vexan involucrados en procesos de
desafiuzamento por impago.
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A incapacidade de comunicación áxil coa propiedade, só a través dun enderezo
electrónico, impide e dificulta o entendemento entre as partes, cunha clara
vulneración dos dereitos das inquilinas e inquilinos, que ou ben aceptan cada mes
importes dos que descoñecen a súa xustificación e desglose ou incapaces para
soportar as cotas, vense na obriga de abandonar a edificación.
Así mesmo, a devolución dos depósitos de moitos os que decidiron marchar,
vense retidos sen xustificación algunha, nun claro exercicio de abuso de poder e
de falla total de transparencia.
Ó tempo que nalgún dos casos que xa se teñen manifestado na nosa comunidade,
como o de Hábitat 60 Plus, se está a traballar desde o Concello de Cambre nun
novo convenio que regule tanto o uso da edificación como a relación entre os
novos propietarios/as e inquilinos/as, aínda en réxime de protección oficial,
bótase en falla unha reacción por parte da Administración autonómica ante este
tipo de situacións.
O artigo 67 da Lei 8/2012, de 29 de xuño, de vivenda de Galicia, no que se refire
ás “Limitacións da facultade de dispoñer” di, no seu punto terceiro, que as
vivendas protexidas promovidas para alugueiro poderán ser vendidas, de maneira
individualizada ou por promocións completas, en calquera momento do período
de vinculación a dito réxime de uso, previa autorización polo Instituto Galego da
Vivenda e Solo e nas condicións fixadas regulamentariamente.

CSV: REXISTRO-nhJQ1FIfn-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

No artigo 75 dise tamén , respecto ós “Dereitos de tenteo e retracto”, que o
Instituto Galego da Vivenda e Solo terá dereito de tenteo e retracto sobre as
vivendas protexidas e os seus anexos mentres dure o réxime de protección, nas
segundas e posteriores transmisións inter vivos, sexan gratuítas ou onerosas,
incluídas as derivadas de procedementos de execución patrimonial.
En resolución aprobada por unanimidade no pasado outubro, o Goberno adquiriu
o compromiso de duplicar o parque de vivenda pública no dobre no horizonte de
cinco anos.
Parece que para poder acadar ese fin, un dos modos máis eficaces sería comezar
por evitar en todo caso a perda de máis vivenda con carácter social, adquirindo
incluso aquelas comunidades e edificacións que con proteccións oficiais ou uso
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social alugadas a colectivos de alta vulnerabilidade puidesen pasar a formar parte
do parque público de vivenda, como un activo máis.
Algo que sería entendible en casos como o de Cambre, cando nese concello se
constata unha demanda no Rexistro Único de Demandantes da Comunidade
Autónoma de Galicia de 188 persoas.
Non se entende como a administración, tendo manifestado ese interese por
incrementar o parque público de vivenda, e ante o coñecemento deste tipo de
oportunidades, non exerce o seu dereito de compra das edificacións, co fin de
evitar precisamente que incluso se incremente o rexistro actual de demandantes
de vivenda social, o que xa está acontecendo actualmente cun aumento de algo
máis de cinco demandantes novos ó día.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1. Cal é a valoración que fai este Goberno da entrada no mercado inmobiliario
galego de varias Socimis xestoras de edificacións de vivenda na nosa
comunidade?
2. É coñecedor das consecuencias que está tendo para as persoas arrendatarias,
especialmente nas edificacións de protección oficial e destinadas ó
alugueiro social?
3. Ten formulado a administración exercer o seu dereito de tenteo e retracto
nos casos de edificacións de protección oficial que teñen comunicado a súa
venta?
4. Cantos casos se teñen comunicado nos últimos 5 anos?
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5. En cantos se exerceu ese dereito?
6. Conta a Xunta de Galicia, con algún tipo de mecanismo para seguir os
casos de cada un dos arrendatarios ou arrendatarias logo dos cambios de
propiedade das edificacións de carácter social ou protección oficial?
7. Ante a rapidez dos procesos de desafiuzamento por impago de alugueiro,
ten a Xunta de Galicia establecido algún convenio de colaboración cos
concellos para detectar os casos a tempo e evitar que se incremente as
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débedas, e con elas a maior vulnerabilidade e risco de exclusión social das
persoas arrendatarias?
8. Que control efectúa a día de hoxe a Xunta de Galicia, para asegurar o
cumprimento dos compromisos adquiridos polas propiedades na xestión
dos inmobles de edificacións de protección oficial e destinadas ó alugueiro
social?
9. Cal é a súa lectura do caso da edificación de uso social, Hábitat 60 Plus que
se ten denunciado polos veciños e veciñas de Cambre, e que ten suposto a
marcha de moitas das persoas arrendatarias e a apertura de alo menos dous
procesos de desafiuzamento por impago?
Pazo do Parlamento, 4 de decembro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Juan Manuel Díaz Villoslada
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Vilán Lorenzo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 04/12/2018 17:37:18
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 04/12/2018 17:37:23
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/12/2018 17:37:28
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Patricia Vilán Lorenzo na data 04/12/2018 17:37:32
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 147 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte INTERPELACIÓN, relativa ao financiamento do
festival de cine de Ourense.

O Festival de Cinema Internacional de Ourense (OUFF) é un dos eventos
cinematográficos máis relevantes do noso país, un festival que este ano, despois
da pésima xestión do Goberno Popular de Ourense estivo en claro perigo de non
poder ser realizado.
Foi así, pois atopámonos ante un festival organizado polo Concello de Ourense
que ten contado en todas as súas edicións con moitos patrocinadores e
colaboradores: entidades, empresas, e institucións, entre as que se atopa a Xunta
de Galicia que, en vez de financialo mediante as convocatorias competitivas,
acude ao patrocinio do mesmo.
Finalmente, o festival está a celebrar a súa vixésimo terceira edición sen que, a
día de hoxe, se poida coñecer o diñeiro que a Consellería de Cultura destinou a
tal evento.

CSV: REXISTRO-yM6e57gkP-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por todo isto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Interpelación:
1.) Cal foi a contía que destinou a Consellería de Cultura para o patrocinio do
Festival de Cinema Internacional de Ourense?
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2.) Cal foron as contías que se destinaron nos anos previos?

Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 04/12/2018 17:54:08
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 04/12/2018 17:54:15
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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
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 Interpelación.

O Ministro de Fomento fixo o día 3 de outubro unha visita a Galiza e fixo
declaracións públicas que crean alarma e preocupación. Resumindo o contido das súas
manifestacións podemos concluír que veu de novo co clásico repertorio de anuncios,
estudos e promesas incumpridas.
O que demostra o acontecido onte é que existe un pacto tácito entre o PSOE e o
PP para vetar a transferencia da AP 9, o rescate da concesión. E para adiar
indefinidamente proxectos e obras que foron repetidamente adiadas. Obras de
infraestruturas viarias estratéxicas para o pais tanto en materia ferroviaria, como no
relacionado coas estradas e autovías ou portos de interese xeral.
Nas declaracións públicas no Ministro escoitamos os mesmos argumentos en
contra do traspaso da autoestrada que veñen os sucesivos gobernos do PSOE e do PP ao
longo dos últimos 15 anos. O único anuncio concreto da reunión co sr Feixóo foi o da
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convocatoria dunha xuntanza da comisión bilateral de seguimento da AP 9, unha
comisión cualificada como cortina de fume para desviar a atención sobre as cuestións
verdadeiramente relevantes: negociación da transferencia da AP9, rescate da concesión
e remate dos abusos da concesionaria.
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Diante deste novo desprezo a Galiza, resulta rechamante a postura
condescendente do presidente da Xunta, que semella que foi seducido polo sr Ábalos
como pasou anteriormente con De la Serna e Xosé Blanco. Semella que estamos no
camiño de reeditar o Pacto do Obradoiro, que xa sabemos a onde levou.
Tamén chama a atención o cambio de actitude do PSdG, que aplaude agora o
que antes denunciaba. E no cambio de papeis entre PP e PSOE, esquece a reivindicación
do investimento dos máis de 2.500 millóns non investidos por Fomento nos últimos 5
anos.
Fronte a esta actitude contemplativa e mansa do goberno galego, do seu
presidente e do PSdG, entendemos que o Parlamento galego debe defender unha
actitude firme de defensa dos intereses galegos e reclamar unha axenda galega de
investimentos en materia de infraestruturas que permita dinamizar a economía e saldar a
débeda que o estado ten con Galiza nesta materia.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
1. Como valora o goberno galego a posición do goberno central e do ministro de
Fomento en relación coa AP9?
2. Que demandas trasladou a Xunta de Galiza ao goberno do Estado en relación
CSV: REXISTRO-R0IiDhocD-4
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coa AP 9 e coas infraestruturas viarias, ferroviarias, portuarias e aeroportuarias?
3. Cal é a valoración do goberno galego sobre os anuncios realizados polo
ministro de Fomento na súa visita a Galiza do 3 de outubro?
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4. Que demandas trasladou a Xunta de Galiza ao goberno central sobre o
traspaso de competencias en relación coa AP 9, portos de interese xeral, ferrocarril de
cercanías, aeroportos, e tráfico e seguridade viaria?

Santiago de Compostela, 5 de decembro 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:
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Xosé Luis Bará Torres na data 05/12/2018 10:03:01

María Montserrat Prado Cores na data 05/12/2018 10:03:07

Ana Pontón Mondelo na data 05/12/2018 10:03:08

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/12/2018 10:03:09
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Olalla Rodil Fernández na data 05/12/2018 10:03:11
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Noa Presas Bergantiños na data 05/12/2018 10:03:12
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.
O dano cerebral adquirido (DCA) en xeral e o ictus, particularmente, é a primeira
causa de morte feminina en Galicia e a primeira causa de discapacidade na
persoa adulta, e o envellecemento progresivo da poboación galega incide no
agravamento do problema. Asemade, o traumatismo craneoencefálico é a
primeira causa de invalidez entre mocidade e a segunda de dano cerebral
adquirido. Esta patoloxía é cada vez máis frecuente. Segundo datos de
FEGADACE, unha de cada seis persoas sufrirá ictus, das cales, arredor do 70%
terá lesións con consecuencias.
Co dano cerebral adquirido pérdense distintas capacidades, sendo moitas e
variadas as secuelas que se presentan en diferentes graos e intensidades segundo
a persoa.
Segundo FEGADACE (Federación Galega de Dano Cerebral) en Galiza hai
unhas 35.000 persoas con DCA, case o 80% motivado por ictus (27.890). Logo
dun ictus, un terzo das persoas recupérase, outro queda con secuelas e un terzo
falece.
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Tras un accidente cerebral é fundamental, para evitar as máximas secuelas
posibles, o tratamento no menor tempo posíbel nun centro hospitalario que conte
cun equipo especializado en dano cerebral, tanto na etapa de atención aguda
como no período establecido de rehabilitación, sen embargo, fallamos na
dotación de recursos públicos para atender unha rápida, continuada e avaliada
rehabilitación neurolóxica.
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En Galiza existen unidades de ictus, de atención na fase aguda, sen ser unidades
interdisciplinares, pero non hai un centro para a rehabilitación específica de
longa estancia. Así, pacientes que precisan deste tipo de rehabilitación son
derivados ao Centro de Referencia Estatal de Atención ao Dano Cerebral ou a
unha clínica de Barcelona (Guttman) e, recentemente, tamén a unha clínica
pontevedresa (ampliación co concerto co Hospital Miguel Domínguez
(QuirónSalud), asinado o 11 de abril de 2017, para incluír neurorehabilitación),
non existindo en Galiza centro público que cubra esta necesidade fundamental
para que pacientes recuperen mobilidade e vida independente. No caso da clínica
pontevedresa, ademais, só atenden a persoas diagnosticadas de "estado de vixilia
sen resposta e estado de mínima resposta", cunha serie de criterios, quedando
excluídas persoas maiores de 50 anos e persoas que teñan outras patoloxías,
ademais do DCA.
En ambos centros existe lista de agarda, o que prexudica o resultado óptimo na
mellora ou rehabilitación. Ademais, non todas as persoas dispoñen de
acompañantes que podan desprazarse para o tratamento e sufragar o tempo de
estancia en Madrid ou Barcelona. Por outra parte, no centro estatal só se atenden
doentes de 16 a 55 anos con procesos recentes e recuperables e en estado físico
de poder viaxar cada 15 días, e no centro de Barcelona, existe lista de agarda. O
tratamento na clínica pontevedresa, coa que recentemente a Xunta asinou un
convenio, só se atenden pacientes diagnosticadas de “estado de vixilia sen
resposta”, do que cada ano se diagnostican entre 15 e 30 novos casos en Galicia,
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o que representa unha escasa porcentaxe das persoas afectadas.
A realidade galega é que as familias han de asociarse para acceder a recursos de
rehabilitación e estes son escasos, recaendo o coidado e apoio a estas persoas no
entorno familiar, sobre todo nas mulleres.
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Tendo en conta que o acceso a este servizo especializado na vía privada é
inasumible pola maioría de persoas ou familias, máis cando a enfermidade
condiciona logo a reincorporación ao mercado laboral -case o 73% das persoas
con DCA teñen dificultades para traballar-, e que a maioría de casos non
encaixan nos criterios polos que serían atendidos/as nestes centros, En Marea
defende a necesidade dun centro público de rehabilitación en Galiza.
Así, o 29 de novembro de 2017, a Comisión 5.ª aprobou por unanimidade un dos
puntos dunha Proposición non de lei de En Marea, relativa ás actuacións que
debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención sanitaria a doentes
con dano cerebral adquirido, coa seguinte resolución: "O Parlamento de Galicia
insta á Xunta a estudar nos primeiros meses do ano 2018 a creación en Galicia
dun centro público de referencia para a rehabilitación de persoas con dano
cerebral adquirido."
Sen embargo, o 2 de maio de 2018, a unha pregunta de En Marea polo grao de
cumprimento deste acordo, a Xunta recoñeceu que o estudo non se fixera e que
“se faría en 2018”, incumprindo xa os prazos do acordo acadado e sen
especificar.
Un dos problemas que afrontan as persoas con DCA é a posterior accesibilidade
e/ou continuidade no emprego, coa conseguinte maior vulnerabilidade
socioeconómica.
Polo exposto, a deputada e o deputado que subscriben formulan a seguinte
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Interpelación:
1. Por que a Xunta non impulsa o acordo unánime do Parlamento galego en
relación ao impulso dun estudo para a creación dun centro público de referencia
para a rehabilitación de persoas con dano cerebral adquirido?
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2. Vai a Xunta impulsar unha Estratexia Galega de Atención ao Dano Cerebral
Adquirido?
3. Que medidas van impulsar en relación á maior vulnerabilidade económica que
sofren as persoas con DCA e as súas dificultades no emprego?
4. Vai aumentar os recursos de rehabilitación integral para o DCA na fase
crónica?
5. Vai impulsar un estudo epidemiolóxico para coñecer a incidencia do DCA en
Galiza?
6. Ten previsto o impulso da figura do responsable clínico, como persoa
interlocutora única, estable e accesible, para cada persoa con DCA, que teña á
familia informada durante toda a estadía hospitalaria e na fase de rehabilitación?
7. Vai aumentar o número de horas da prestación de Asistente Persoal para a
Vida Independente?
8. Vai impulsar programas específicos de apoio ás familias con persoas con
DCA?
9. Vai impulsar a investigación en técnicas rehabilitadoras e produtos de apoio
para fomentar a autonomía das persoas con DCA?
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Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Luís Villares Naveira
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 05/12/2018 10:45:04
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Luis Villares Naveira na data 05/12/2018 10:45:12
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Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de
En Marea ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Interpelación.

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

rexistrando un

preconcurso de acredores e culpando de presuntas perdas ao concerto que mantén
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co Servizo Galego de Saúde, para instar unha negociación onde poder esixir máis
recursos públicos. A realidade nos amosa unha vez máis, o que supón non
investir en servizos públicos e manter negocios coa privada.
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
INTERPELACIÓN:
-

Que valoración fai a Xunta de Galicia da actual situación, pese a que
vistas as contas a empresa non presenta problemas de impagos tal e como
argumenta?

-

Que opinión lle merece á Xunta de Galicia a utilización do persoal do
hospital e da asistencia sanitaria por parte da empresa, á hora de esixir
máis recursos públicos?

-

Que valoración lle merece á Xunta de Galicia a redución de camas e
instalacións públicas do SERGAS na Área sanitaria de Vigo?

-

Non considera a Xunta de Galicia que esta xestión económica de
POVISA, unida ás longas listas estruturais das que adoece, resultan un
indicativo da inviabilidade de manter concertos sanitarios de xeito
estrutural no Servizo Galego de Saúde?

-

Ten feito algún estudo a Xunta de Galicia sobre a viabilidade de asumir a
atención sanitaria de POVISA, mediante a fórmula administrativa que más
beneficie á Administración asegurando os postos de traballo e a prestación
sanitaria de Área?

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018.

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

Eva Solla Fernández na data 05/12/2018 13:20:39
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, 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 Interpelación.

O Centro Galego (CG) de Buenos Aires foi fundado en 1907 como entidade
social e cultural, e presta atención sanitaria desde 1912. A fonda crise económica que
atravesou Arxentina nos anos 90 do século pasado, condiciona a evolución deste centro.
A principios do século XXI, a Xunta de Galiza asina un Protocolo de actuación
co Centro Galego para a asistencia sanitaria dos seus asociados. En virtude deste
protocolo, créase a Fundación Galiza Saúde que xestionará a área hospitalaria da
Mutual e compromete recursos para a dotación fundacional do goberno galego. O
Centro Galego aportaría as cotas dos seus socios mutualistas e deber o uso dos bens
móbeis e inmóbeis que constitúen as instalacións sanitarias da Mutual.
En 2011, despois de que perdera o candidato á presidencia do Centro Galego
apoiado por Alberto Núñez Feixóo, a Xunta toma a decisión de liquidar a Fundación
Galiza Saúde, acelerando unha crise que pon en risco a atención sanitaria e a
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pervivencia do patrimonio cultural. O goberno galego nin tan sequera avaliou o plan de
viabilidade que a nova directiva elaborou consumando o abandono da Xunta deste
centro emblemático da emigración galega na Arxentina.
O Secretario Xeral de emigración, a esta altura, Santiago Camba afirmaba
oficialmente que Galiza ““seguirá apoiando economicamente ao centro galego” e
1
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“presionará para implicar ao Goberno de España na axuda económica aos hospitais
españois do exterior.”
Porén a realidade foi por outros derroteiros. O CG entra en concurso e a Xustiza
Nacional do Civil resolve en outubro de 2012 a intervención do instituto, confirmada en
2013 pola Cámara Nacional Civil, a través do Instituto Nacional de Asociativismo e
Economía Social (INAES).
Desde esa data o CG tivo tres interventores. A situación agrávase após a
decisión de desvincular ao CG de OSPAÑA, o que tería evitado as dificultades
económicas deste hospital e que ten sido motivo de controversia.
Baixo a actuación do último interventor, designado polo goberno neoliberal de
Macri, prodúcese un desmantelamento do Hospital. Segundo se ten denunciado, a
actuación da intervención provocou o despido de 1200 persoas, desorde administrativo
e financeiro, e careceu dunha estratexia que permitira a continuidade do centro. O
obxectivo non era reflotar o centro, senón desmantelar o hospital.
O centro galego tiña unha débeda de 60 millóns de pesos antes da intervención
do INAES en 2012. Hoxe estímase que pode ser de 1.700 millóns de pesos,
fundamentalmente polos retrasos nos pagos e salarios e polos custes de despidos que
foron declarados nulos ou improcedentes pola xustiza arxentina.

CSV: REXISTRO-jAFAdKUNy-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A situación do CG é límite. A finais de decembro está convocada unha asemblea
decisiva. Se non tomamos medidas pode perderse un dos emblemas da emigración
galega, coa venta do Hospital e un futuro incerto para o patrimonio cultural e artístico
deste centro.
O Parlamento de Galiza ten aprobado unha declaración institucional na que se
resaltaba o valor deste centro e se definía como obxectivo “conservar unido todo o
2
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patrimonio inmobiliario, artístico e cultural que conforma o Centro Galego de Buenos
Aires.” e demandábase a “Xunta de Galicia e mesmo do Goberno Español –a través do
Ministerio de Asuntos Exteriores– actuacións concretas diante do Goberno Arxentino
encamiñadas a solucionar definitivamente o gravísimo problema polo que atravesa a
centenaria institución. Reclamamos, en primeiro lugar, vontade política para preservar e
garantir a atención médica de calidade dos actuais socios e socias e a protección do
patrimonio artístico, documental, bibliográfico, editorial... e solicitamos esforzos para
consensuar unha solución que impida a demolición e a especulación inmobiliaria dun
predio que debe seguir sendo referente de Galicia en Buenos Aires.”
Porén nada se ten avanzado e urxe unha solución satisfactoria que evite o
desmantelamento do Centro Galego. É preciso evitar a venta e consensuar unha
solución que permita a pervivencia deste centro.

Polo dito formúlase a seguinte interpelación:
Que ten previsto facer a Xunta de Galiza para salvagardar o Centro Galego de
Buenos Aires?
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Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 05/12/2018 17:23:12

María Montserrat Prado Cores na data 05/12/2018 17:23:17

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/12/2018 17:23:19

Olalla Rodil Fernández na data 05/12/2018 17:23:20

Noa Presas Bergantiños na data 05/12/2018 17:23:22
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Á Mesa do Parlamento
María Luisa Pierres López, Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado
Quintela, Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Vilán Lorenzo, deputadas
e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa a seguinte interpelación.
A mocidade galega, de entre 16 e 35 anos, ten atopado na vivenda unha das súas
principais batallas.
A emancipación en solitario, cunha única fonte de ingresos, é pouco probable por
debaixo dos 30 anos. Tan só o 19 por cento o conseguiu a finais de 2017 (a
primeiros do 2013 eran o 21,9 por cento), segundo os últimos datos do
Observatorio de Emancipación do Consello da Xuventude de España (CJE).
Eurostat o ratifica: a idade media á que se abandona a casa familiar (29,3 anos) é
a sexta máis alta en Europa.
Isto é así porque a porcentaxe de ingresos que os menores de 30 anos deben
destinar para acceder a unha vivenda supera o 30 por centro recomendable. No
caso das persoas asalariadas en solitario é sanguento: o aluguer cómese un 88,8
por cento dos seus ingresos e a compra un 61 por cento.
O actual Plan de vivenda 2018-2021 prevé dous tipos de axudas, tanto para o
aluguer como para a compra de menores de 35 anos. Nun caso a axuda ascende a
un máximo de 10.800 € para a compra de vivenda, ou axudas de ata o 50 por
centro da renda para o alugueiro.
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Este tipo de axudas, que no caso de compra, está restrinxida a vivendas en
concellos con menos de 5.000 habitantes, non chegan a todos ou todas as mozas e
non teñen en conta que estes residen e queren residir onde existen os mellores
servicios, comunicacións e oportunidades de traballo, algo que dificilmente
acontece no rural galego.
A incapacidade económica tanto para alugar ou comprar vivenda nas grandes
vilas galegas, é especialmente complicada para todos e todas as mozas. A finais
do primeiro semestre de 2017 se constataba que, para alugar, unha persoa moza
debería dedicar o 85 por cento do seu salario para poder emanciparse. Algo que é
totalmente inasumible e ao que contribúe, entre outras cuestións, ó
empobrecemento deste sector da poboación, así como ó retraso na súa
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independencia, paternidade, maternidade, e polo tanto ó avellentamento da
poboación.
Dentro da Consellería de Política Social e do programa Emancipación Xuvenil, o
que pretende ser unha axuda para dirixir ós e ás mozas no seu proceso de
emancipación, tense reducido dende case ano e medio, a unha simple pantalla na
que a única ligazón vixente en materia de vivenda fai referencia ó Plan de
vivenda estatal 2018-2021.
A realidade é que non parece ter moito sentido que un Plan específico da Xunta
de Galicia se reduza a ser a simple antesala doutro plan estatal, sen aportar as
especifidades da nosa comunidade no proceso de busca de vivenda.
Desde o Grupo Parlamentario Socialista consideramos que é preciso dirixir dun
mellor modo a posibilidade de emancipación dos e das mozas galegas, e
asegurando especialmente o seu acceso á vivenda, explorando todas as
posibilidades que permitan adaptarse as necesidades deste colectivo, desde a súa
etapa de formación. Só a información ben recibida pode facilitar o coñecemento
real dos dereitos e con elo a capacidade de exercelos.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1. Cales son as medidas específicas para a emancipación xuvenil e acceso á
vivenda coas que conta este goberno e postas en marcha durante esta
lexislatura?
2. Con que resultados?
3. Do Rexistro Único de Demandantes de Galicia, cal é o dato desagregado de
persoas mozas de ata 35 anos?
4. Cantos son homes e cantas mulleres?
5. Considera este Goberno necesario reforzar as medidas contempladas no
Plan estatal de vivenda para axudas ó alugueiro con medidas específicas de
apoio á emancipación dos e das mozas que permitan o acceso á vivenda de
todas as persoas moza galegas?
6. Comparte a idea de que é preciso apostar por novas fórmulas de acceso á
vivenda e en especial daquelas que teñan en conta a temporalidade,
inestabilidade laboral, e mobilidade que caracterizan os arrendatarios
mozos?
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7. Dado que cada día son menos os mozos na nosa comunidade, e moitas
máis as persoas maiores, ¿contempla este goberno o impulso a modelos de
convivencia interxeneracional, en réxime de alugueiro, que permita a
convivencia de ámbolos dous colectivos?
Pazo do Parlamento, 5 de decembro de 2018
Asdo.: María Luisa Pierres López
Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Vilán Lorenzo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 05/12/2018 17:41:01
Noela Blanco Rodríguez na data 05/12/2018 17:41:07
Julio Torrado Quintela na data 05/12/2018 17:41:12
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 05/12/2018 17:41:17
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Patricia Vilán Lorenzo na data 05/12/2018 17:41:21
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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 Interpelación, sobre o
proceso de recentralización política no Estado español e a posición de Galiza ao
respecto.

Nos últimos anos Galiza viuse afectada por un proceso de recentralización
política desenvolvido aproveitando a crise económica como coartada. Os sucesivos
gobernos españois acometeron mudanzas que limitaron o exercicio das competencias
transferidas ao noso país estreitando, aínda máis, o autogoberno galego.
Todas estas mudanzas leváronse a cabo co visto e prace do Partido Popular na
Xunta de Galiza que actuou de cómplice necesario e mesmo de alumno avantaxado
durante a última década.
Nos últimos meses, as forzas políticas da dereita española, avanzaron unha nova
ofensiva recentralizadora. Neste senso, o presidente do Partido Popular, Pablo Casado,
anunciou que a vontade da súa formación –a mesma que preside a Xunta de Galiza-- de
CSV: REXISTRO-DFuQlPyKM-9
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quitar as competencias de Educación e Sanidade ás autonomías.
“¿Qué pintan las autonomías decidiendo si solo se estudia el río de su pueblo o
qué idioma se tiene que hablar en el recreo?”, afirmaba no mes de novembro, Casado
facendo alarde dunha mestura entre ignorancia supina e absoluto desprezo cara os
distintos territorios, no que a nós respecta, cara á Galiza.
1
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O obxectivo do Partido Popular é que a Xunta de Galiza torne nunha xestoría e
apenas asuma o pagamento das nóminas do profesorado e persoal sanitario mais en
ningún caso que decida sobre a selección dese persoal e moito menos sobre o deseño,
planificación e ordenación destes servizos públicos que son, ademais, dereitos
fundamentais.
A ofensiva recentralizadora da dereita non fica apenas no ensino. Sanidade e
xustiza están tamén no punto de mira, no ataque que o Partido Popular está a deseñar e
pretende lanzar contra o autogoberno do noso país. Cuestión que foi apoiada
publicamente polo Partido Popular en Galiza e polo presidente da Xunta dun país,
cómpre lembrar, que no estreito marco autonómico goza de competencias plenas en
materia educativa e sanitaria.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
- Apoia a Xunta de Galiza o proceso recentralizador que a dereita, a comezar
polo Partido Popular, pretende levar a cabo no Estado español?
- Defende o Goberno galego o autogoberno?
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- Que pensa facer a Xunta de Galiza diante desta ofensiva?

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
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Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
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 05/12/2018 18:02:57

CSV: REXISTRO-DFuQlPyKM-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 05/12/2018 18:02:59

3

134555

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
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
Interpelación, sobre os medios e recursos dos que dispón Galiza en materia de
protección das mulleres en situación de violencia machista.

O 5 de decembro Galiza rexistrou un intento de asasinato machista que
tivo lugar no Concello do Grove. Un home disparou a que fora a súa compañeira,
da que tiña unha orde de afastamento en vigor.
Feriuna, atrincheirouse na vivenda e despois pegouse un tiro sendo
trasladadas ambas as dúas persoas ao Hospital de Montecelo. O home fora detido
había tres meses por violencia machista e contaba cunha orde de afastamento en
vigor.
No que vai de ano en Galiza foron asasinadas pola violencia machista tres
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mulleres, na última década a cifra ascende a 45.
Segundo o informe estatístico do Sistema VioGén (a 30 de novembro de
2018) en Galiza hai 27.153 vítimas de violencia machista e 29.561 casos dos que
3.462 están catalogados como activos. Deles, 356 están situados nun nivel de
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risco medio, 7 alto e 1 extremo; os restantes 1.470 considéranse de risco non
apreciado.
O intento de asasinato machista e o feito de que existise sobre o detido
unha orde de afastamento en vigor exixe unha reflexión ampla sobre os recursos
dos que dispomos no noso país para garantir a protección daquelas mulleres que
denuncian.
Neste senso, axentes da policía que participaron na xornada de formación
organizada pola Delegación do Goberno español en Galiza denunciaron a
precariedade na que traballan e o feito de non disporen dos recursos necesarios
para garantir os dereitos das mulleres en situación de violencia machista.

Por todo o exposto formúlase a seguinte interpelación:
- Cre a Xunta de Galiza que existen medios suficientes no noso país para
garantir a protección das mulleres en situación de violencia machista?
- No intento de asasinato acontecido no Grove no que existía unha orde de
afastamento en vigor, ten analizado a Xunta de Galiza que fallou?
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- Ten coñecemento o Goberno galego das carencias denunciadas polas
forzas de seguridade que traballan en materia de violencia machista no noso
país?
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- Están garantidos estes medios e recursos no conxunto do país ou existen
diferenzas entre o eixo atlántico e as comarcas do interior?
- Que medidas ten adoptado ou pensa adoptar a Xunta de Galiza ao
respecto?

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Rivas Cruz
Ana Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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María Montserrat Prado Cores na data 05/12/2018 18:18:15
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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, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.
A fenda salarial é o nome da discriminación salarial en contra das mulleres na
que se expresa e materializan as numerosas discriminacións laborais por razóns
de xénero que percorren o mercado de traballo. Que as mulleres cobren menos
que os homes só polo feito de selo é unha vergoña nun país democrático. Unha
vergoña porque as normas legais prohiben de forma explícita a discriminación
por razóns de xénero, pero na realidade a metade das persoas sofren
discriminación salarial.
A diferenza salarial por sexos é algo permanente, estrutural, de cuantía
significativa, que percorre todas as realidades e que afecta non a unha parte
lateral senón ao conxunto das mulleres.
Non é algo do pasado que imos superando aos poucos. Non é unha situación
marxinal. Non é algo de pouca relevancia. A brecha salarial é enorme, é
xeneralizada, é crecente e sófrena as mulleres en todas as actividades produtivas,
pero tamén en todas as categorías profesionais, en todas as formas contractuais.
O primeiro paso para enfrontarse un problema é definilo, cuantificalo, saber cal é
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a súa dimensión e as súas causas, porque só despois de facer unha diagnose
precisa se poden propor solucións efectivas. Poren, o sesgo de xénero tamén
afecta ás estatísticas, porque sendo a desigualdade salarial entre mulleres e
homes un problema de enorme relevancia ––o sofre á metade da poboación
asalariada–– non existe unha estatística específica que de xeito continuado mida
esta fenda.

134560

E, o que aínda é peor, na maioría das ocasións a propia definición da fenda
salarial está contaminada por unha perspectiva masculina. Empezando por esta
cuestión, con demasiada frecuencia a fenda se define como a cantidade que os
homes gañan máis que as mulleres, cando en realidade o que se ten que medir é o
que as mulleres cobran menos que os homes.
Non é unha cuestión menor nin un xogo de palabras, porque o obxectivo non é
baixar o salario dos homes senón subir o das mulleres. E o resultado é moi
diferente segundo o método de cálculo que se utilice.
O instrumento mais preciso para medir a fenda salarial é o informe que cada ano
fai a Axencia Tributaria na que recolle os ingresos de todas as persoas que
traballan como asalariadas. A fonte do informe non son as declaracións anuais do
IRPF senón as retencións, que inclúe a todas as persoas que traballaron como
asalariados aínda que fora só un dia.
Ademais, os datos de ingresos son os reais de cada persoa, non unha estimación
anual de salarios medios como fan outras fontes. E por iso reflicte moito mellor
as diferenzas salariais entre homes e mulleres, porque os ingresos reflicten as
discriminacións no salario pero tamén as provocadas polo traballo a tempo
parcial ou por traballar só uns meses ao ano, que son factores determinantes da
brecha salarial que sofren as mulleres.
Polo tanto, non é unha estatística baseada nunha mostra de persoas senón un
rexistro con datos reais das 1.025.198 persoas que traballaron como asalariadas
en Galicia no ano 2017, e non fai con enquisas senón cos datos rexistrados no
CSV: REXISTRO-9kk2OdK5c-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

modelo 190 da Declaración Anual de Retencións en poder da Axencia tributaria.
A fenda salarial que padecen as mulleres ten unha expresión moi gráfica na
composición por xéneros dos diferentes tramos salariais nos que a axencia
Tributaria distribúe as persoas.
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As mulleres son maioría, e polo tanto están moi por riba do seu peso total, en
todos os tramos de ingresos mais baixos. E pola contra pero de forma
complementaria son minoría nos tramos de maiores ingresos. E ínfima minoría
xustamente no tramo superior.
De feito o patrón de comportamento é que o peso das mulleres nos diferentes
tramos de ingresos vai baixando a medida que o nivel de ingresos aumenta. As
mulleres son o 47% do total de declarantes de IRPF pero son o 55% das persoas
que están no tramo mais baixo, as que cobran menos da metade do salario
mínimo interprofesional. Pola contra tan só o 17% das que teñen ingresos por
riba de 10 veces o SMI son mulleres.
Entre ambas cifras hai unha escala descendente do peso das mulleres nos
diferentes tramos salariais: son o 40% nos ingresos entre 1,5 e 3 veces o SMI, o
36% entre as que declaran entre 4,5 e 5 veces o SMI e o 27% das que cobran
entre 7,5 e 10 veces o SMI.
A mulleres son as que máis sofren o traballo a xornada por horas, as que máis
padecen a contratación temporal, as que teñen máis presenza nas ramas dos
servizos con peores salarios, as que teñen maiores dificultades para desenvolver
unha carreira profesional.
A brecha salarial é a consecuencia de causas estruturais, profundas, de longo
percorrido que derivan dunha división do traballo machista e patriarcal.
Combater a brecha salarial é un combate longo e complexo, porque hai que
actuar contra unha realidade laboral que se estende desde fai xa demasiado
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tempo.
Pero tamén ten causa nas políticas dos gobernos, porque neste combate
compartido coas organizacións feministas, cos organismos sindicais, coas
sociedade civil o papel do goberno é determinante.
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Diante desta situación, que discrimina a metade da poboación, o Grupo
Parlamentario de En Marea formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno:
-Que está facendo a Xunta para combater a inaceptable fenda salarial que sofren
as mulleres en Galicia, atendendo de forma especial á concentración de mulleres
nos tramos mais baixos da escala salarial?

Santiago de Compostela, 29 de novembro 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 29/11/2018 19:03:39
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Julia Torregrosa Sañudo na data 29/11/2018 19:03:55
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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, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.

A fenda salarial é o nome da discriminación salarial en contra das mulleres na
que se expresa e materializan as numerosas discriminacións laborais por razóns
de xénero que percorren o mercado de traballo. Que as mulleres cobren menos
que os homes só polo feito de selo é unha vergoña nun país democrático. Unha
vergoña porque as normas legais prohiben de forma explícita a discriminación
por razóns de xénero, pero na realidade a metade das persoas sofren
discriminación salarial.
A diferenza salarial por sexos é algo permanente, estrutural, de contía
significativa, que percorre todas as realidades e que afecta non a unha parte
lateral senón ao conxunto das mulleres.
O instrumento mais preciso para medir a fenda salarial é o informe que cada ano
fai a Axencia Tributaria na que recolle os ingresos de todas as persoas que
traballan como asalariadas. A fonte do informe non son as declaracións anuais do
IRPF senón as retencións, que inclúe a todas as persoas que traballaron como
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asalariados aínda que fora só un dia.
Ademais, os datos de ingresos son os reais de cada persoa, non unha estimación
anual de salarios medios como fan outras fontes. E por iso reflicte moito mellor
as diferenzas salariais entre homes e mulleres, porque os ingresos reflicten as
discriminacións no salario pero tamén as provocadas polo traballo a tempo
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parcial ou por traballar só uns meses ao ano, que son factores determinantes da
brecha salarial que sofren as mulleres.
Polo tanto, non é unha estatística baseada nunha mostra de persoas senón un
rexistro con datos reais das 1.025.198 persoas que traballaron como asalariadas
en Galicia no ano 2017, e non fai con enquisas senón cos datos rexistrados no
modelo 190 da Declaración Anual de Retencións en poder da Axencia tributaria.
Unha das evidencias que proporciona o estudo Mercado de Traballo e Pensións
nas Fontes tributarias é que a brecha salarial é un dos camiños que conducen á
pobreza laboral, porque a discriminación salarial á que están sometidas as
mulleres é unha das razóns de porqué son elas as que máis sofren a denominada
pobreza laboral: ter un emprego pero non poder vivir do teu salario de forma
independente.
Cos datos da Axencia Tributaria sabemos que 272.978 mulleres en Galicia
tiveron ingresos salariais inferiores a 890 brutos en 14 pagas en 2017. Un salario
bruto de 890 euros en 14 pagas, transfórmase en pouco mais de 800 euros netos,
unha cifra que non permite vivir de forma independente.
Esa é a retribución do 57% das 482.772 mulleres que traballaron como
asalariadas en 2017. Para dicilo claramente, máis da metade das mulleres
asalariadas en Galicia non chegan á categoría de mileuristas!!
Pero baixando un paso máis na escala retributiva atopámonos ao que sen dúbida
só pódese cualificar de traballadoras pobres. Son, por unha banda, as 98.985
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mulleres que ingresaron menos da metade do salario mínimo dese ano, isto é, 354
euros ao mes. Por outro, as 80.503 mulleres que superan esta cantidade pero non
chegan ao SMI, que estaba en707 euros brutos ao mes.
Sumadas os dous grupos son 179.488 mulleres cobrando por baixo dun SMI de
miseria, unha cifra equivalente ao 37% de todas as mulleres asalariadas: case 4
de cada 10 traballadoras do noso país ingresaron menos de 655 euros brutos.
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Son traballadoras pobres, persoas que traballan a tempo parcial, ou só uns meses
ao ano, rotando entre o desemprego e o traballo precario que cobran un salario
que lles impide vivir del.
E tamén na pobreza laboral hai brecha salarial feminina. Porque hai máis
mulleres pobres que homes: o 26% dos asalariados masculinos está por baixo do
SMI en 2017 fronte ao 37% das mulleres.
A brecha salarial é a consecuencia de todas estas causas estruturais, profundas,
de longo percorrido que derivan dunha división do traballo machista e patriarcal.
Combater a brecha salarial é un combate longo e complexo, porque hai que
actuar contra unha realidade laboral que se estende desde fai xa demasiado
tempo.
Pero tamén ten causa nas políticas dos gobernos, porque neste combate
compartido coas organizacións feministas, cos organismos sindicais, coas
sociedade civil o papel do goberno é determinante.
Diante desta situación, que discrimina á metade da poboación, o Grupo
Parlamentario de En Marea formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno:
-

Que esta facendo a Xunta de Galicia para combater a inaceptable fenda
salarial que sofren as mulleres en Galicia, en especial as situacións que
derivan en pobreza e risco de exclusión social?

CSV: REXISTRO-1wIanTChJ-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2018.

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

José Manuel Lago Peñas na data 29/11/2018 18:52:16
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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, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.

A fenda salarial é o nome da discriminación salarial en contra das mulleres na
que se expresa e materializan as numerosas discriminacións laborais por razóns
de xénero que percorren o mercado de traballo. Que as mulleres cobren menos
que os homes só polo feito de selo é unha vergoña nun país democrático. Unha
vergoña porque as normas legais prohiben de forma explícita a discriminación
por razóns de xénero, pero na realidade a metade das persoas sofren
discriminación salarial.
A diferenza salarial por sexos é algo permanente, estrutural, de contía
significativa, que percorre todas as realidades e que afecta non a unha parte
lateral senón ao conxunto das mulleres.
O instrumento mais preciso para medir a fenda salarial é o informe que cada ano
fai a Axencia Tributaria na que recolle os ingresos de todas as persoas que
traballan como asalariadas. A fonte do informe non son as declaracións anuais do
IRPF senón as retencións, que inclúe a todas as persoas que traballaron como
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asalariados aínda que fora só un dia.
Ademais, os datos de ingresos son os reais de cada persoa, non unha estimación
anual de salarios medios como fan outras fontes. E por iso reflicte moito mellor
as diferenzas salariais entre homes e mulleres, porque os ingresos reflicten as
discriminacións no salario pero tamén as provocadas polo traballo a tempo
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parcial ou por traballar só uns meses ao ano, que son factores determinantes da
brecha salarial que sofren as mulleres.
Polo tanto, non é unha estatística baseada nunha mostra de persoas senón un
rexistro con datos reais das 1.025.198 persoas que traballaron como asalariadas
en Galicia no ano 2017, e non fai con enquisas senón cos datos rexistrados no
modelo 190 da Declaración Anual de Retencións en poder da Axencia tributaria.
A diferenza salarial, ademais de persistente no tempo, esténdese polo conxunto
de sectores de actividade xa que en todas e cada unha das nove ramas de
actividade que recolle o Informe da Axencia Tributaria hai diferenza salarial
entre homes e mulleres. Nalgúns casos escandalosos.
Na industria a brecha salarial e do 41,7% e do 42,1% no sector das actividades
financeiras e aseguramentos. Nos servizos as empresas, un grupo heteroxéneo
que vai dende o asesoramento informáticos ata a vixilancia e a limpeza, a fenda
salarial chega ata o 39,6%.
Pero a maior diferenza se produce no sector primario, agricultura, e pesca, no que
é certo que hai pouco traballo asalariado e menos feminino––20.000 homes e
4.500 mulleres–– pero nestas actividades as mulleres teñen de media un salario
un 43,8% inferior ao dos homes.
A discriminación salarial afecta a todos os sectores e chega tamén as persoas que
traballan no sector publico, aínda que cunha cifra menor. Na clasificación por
sectores da Axencia Tributaria se engloba nos denominados servizos sociais as
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actividades publicas e privadas de sanidade, educación e servizos sociais que
teñen unha compoñente fundamental de emprego publico.
Nestas actividades e onde mais mulleres traballa, mais de 158.000 e mesmo son
mais que os homes que non chegan a 100.000. Polo tanto hai

maioría de

mulleres, o 63%, hai un peso decisivo do emprego publico e sen embargo existe
unha fenda salarial do 21%.
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A brecha salarial é a consecuencia de causas estruturais, profundas, de longo
percorrido que derivan dunha división do traballo machista e patriarcal.
Combater a brecha salarial é un combate longo e complexo, porque hai que
actuar contra unha realidade laboral que se estende desde fai xa demasiado
tempo.
Pero tamén ten causa nas políticas dos gobernos, porque neste combate
compartido coas organizacións feministas, cos organismos sindicais, coas
sociedade civil o papel do goberno é determinante.
Diante desta situación, que discrimina a metade da poboación, o Grupo
Parlamentario de En Marea formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno:
-Que está facendo a Xunta para combater a inaceptable fenda salarial que sofren
as mulleres en Galicia, especialmente nas actividades nas que acada a maior
intensidade ?
Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2018.

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

José Manuel Lago Peñas na data 29/11/2018 19:21:16
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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, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.
A fenda salarial é o nome da discriminación salarial en contra das mulleres na
que se expresa e materializan as numerosas discriminacións laborais por razóns
de xénero que percorren o mercado de traballo. Que as mulleres cobren menos
que os homes só polo feito de selo é unha vergoña nun país democrático. Unha
vergoña porque as normas legais prohiben de forma explícita a discriminación
por razóns de xénero, pero na realidade a metade das persoas sofren
discriminación salarial.
En Galicia, a diferenza salarial por sexos é algo permanente, estrutural, de contía
significativa, que percorre todas as realidades e que afecta non a unha parte
lateral senón ao conxunto das mulleres.
Non é algo do pasado que imos superando aos poucos. Non é unha situación
marxinal. Non é algo de pouca relevancia. A brecha salarial é enorme, é
xeneralizada, é crecente e sófrena as mulleres en todas as actividades produtivas,
pero tamén en todas as categorías profesionais, en todas as formas contractuais.
O primeiro paso para enfrontarse un problema é definilo, cuantificalo, saber cal é
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a súa dimensión e as súas causas, porque só despois de facer unha diagnose
precisa se poden propor solucións efectivas. Poren, o sesgo de xénero tamén
afecta ás estatísticas, porque sendo a desigualdade salarial entre mulleres e
homes un problema de enorme relevancia ––o sofre á metade da poboación
asalariada–– non existe unha estatística específica que de xeito continuado mida
esta fenda.
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E, o que aínda é peor, na maioría das ocasións a propia definición da fenda
salarial está contaminada por unha perspectiva masculina. Empezando por esta
cuestión, con demasiada frecuencia a fenda se define como a cantidade que os
homes gañan máis que as mulleres, cando en realidade o que se ten que medir é o
que as mulleres cobran menos que os homes.
Non é unha cuestión menor nin un xogo de palabras, porque o obxectivo non é
baixar o salario dos homes senón subir o das mulleres. E o resultado é moi
diferente segundo o método de cálculo que se utilice.
O instrumento mais preciso para medir a fenda salarial é o informe que cada ano
fai a Axencia Tributaria na que recolle os ingresos de todas as persoas que
traballan como asalariadas. A fonte do informe non son as declaracións anuais do
IRPF senón as retencións, que inclúe a todas as persoas que traballaron como
asalariados aínda que fora só un dia.
Ademais, os datos de ingresos son os reais de cada persoa, non unha estimación
anual de salarios medios como fan outras fontes. E por iso reflicte moito mellor
as diferenzas salariais entre homes e mulleres, porque os ingresos reflicten as
discriminacións no salario pero tamén as provocadas polo traballo a tempo
parcial ou por traballar só uns meses ao ano, que son factores determinantes da
brecha salarial que sofren as mulleres.
Polo tanto, non é unha estatística baseada nunha mostra de persoas senón un
rexistro con datos reais das 1.025.180 persoas que traballaron como asalariadas
en Galicia no ano 2017, e non fai con enquisas senón cos datos rexistrados no
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modelo 190 da Declaración Anual de Retencións en poder da Axencia tributaria.
Os últimos datos dispoñibles, os de 2017, din que o ingreso anual medio
declarado polos 542.426 homes que traballaron como asalariados foi de 20.554
euros, mentres que as 482.772 mulleres asalariadas ingresaron de media 16.123
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euros. Polo tanto, en Galicia no 2017, as mulleres ingresaron 4.431 euros menos
polo seu traballo asalariado que os homes.
Tendo en conta estas cifras, cal é a brecha salarial?
Pois non o 21,6% que cobran mais os homes, senón a porcentaxe na que habería
que incrementar os ingresos medios das mulleres para igualar o dos homes. E
cando se calcula desta forma o resultado é radicalmente diferente, porque a
brecha salarial elevase ata o 27,9%. Este é o incremento necesario do salario
medio das mulleres para conseguir a equiparación retributiva.
A brecha salarial é a consecuencia de causas estruturais, profundas, de longo
percorrido que derivan dunha división do traballo machista e patriarcal.
Combater a brecha salarial é un combate longo e complexo, porque hai que
actuar contra unha realidade laboral que se estende desde fai xa demasiado
tempo.
Pero tamén ten causa nas políticas dos gobernos, porque neste combate
compartido coas organizacións feministas, cos organismos sindicais, coas
sociedade civil o papel do goberno é determinante.
Diante desta situación, que discrimina a metade da poboación, o Grupo
Parlamentario de En Marea formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno:
-Que está facendo a Xunta para combater a inaceptable fenda salarial que sofren
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as mulleres en Galicia?
Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2018.
Asdo.: Manuel Lago Peñas
Julia Torregrosa Sañudo
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.
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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, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.
A fenda salarial é o nome da discriminación salarial en contra das mulleres na
que se expresa e materializan as numerosas discriminacións laborais por razóns
de xénero que percorren o mercado de traballo. Que as mulleres cobren menos
que os homes só polo feito de selo é unha vergoña nun país democrático. Unha
vergoña porque as normas legais prohiben de forma explícita a discriminación
por razóns de xénero, pero na realidade a metade das persoas sofren
discriminación salarial.
En Galicia, a diferenza salarial por sexos é algo permanente, estrutural, de contía
significativa, que percorre todas as realidades e que afecta non a unha parte
lateral senón ao conxunto das mulleres.
O instrumento mais preciso para medir a fenda salarial é o informe que cada ano
fai a Axencia Tributaria na que recolle os ingresos de todas as persoas que
traballan como asalariadas. A fonte do informe non son as declaracións anuais do
IRPF senón as retencións, que inclúe a todas as persoas que traballaron como
asalariados aínda que fora só un dia.
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Ademais, os datos de ingresos son os reais de cada persoa, non unha estimación
anual de salarios medios como fan outras fontes. E por iso reflicte moito mellor
as diferenzas salariais entre homes e mulleres, porque os ingresos reflicten as
discriminacións no salario pero tamén as provocadas polo traballo a tempo
parcial ou por traballar só uns meses ao ano, que son factores determinantes da
brecha salarial que sofren as mulleres.
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Polo tanto, non é unha estatística baseada nunha mostra de persoas senón un
rexistro con datos reais das 1.025.198 persoas que traballaron como asalariadas
en Galicia no ano 2017, e non fai con enquisas senón cos datos rexistrados no
modelo 190 da Declaración Anual de Retencións en poder da Axencia tributaria.
Os últimos datos dispoñibles, os de 2017, din que o ingreso anual medio
declarado polos 542.426 homes que traballaron como asalariados foi de 20.554
euros, mentres que as 482.772 mulleres asalariadas ingresaron de media 16.123
euros. Polo tanto, en Galicia no 2017, as mulleres ingresaron 4.431 euros menos
polo seu traballo asalariado que os homes.
E o mesmo sucede cos diferentes tramos etarios: as mulleres asalariadas cobran
menos que os seus compañeiros homes da súa mesma idade. Resulta
especialmente preocupante que as maiores diferenzas prodúzanse a partir dos 45
anos, porque nestes tramos etarios están as persoas que xa desenvolveron a súa
carreira profesional, que alcanzan o seu máximo nivel salarial.
E este dato vén confirmar outra das características da brecha salarial: que as
maiores dificultades das mulleres para desenvolver unha carreira profesional ––
entre outras razóns para conciliar especialmente elas a vida profesional e a
persoal–– leva a que en sectores similares, con formación similar e con
cualificación similar as mulleres estean en empregos peor retribuídos.
A brecha salarial é a consecuencia de todas estas causas estruturais, profundas,
de longo percorrido que derivan dunha división do traballo machista e patriarcal.
Combater a brecha salarial é un combate longo e complexo, porque hai que
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actuar contra unha realidade laboral que se estende desde fai xa demasiado
tempo.
Pero tamén ten causa nas políticas dos gobernos, porque neste combate
compartido coas organizacións feministas, cos organismos sindicais, coas
sociedade civil o papel do goberno é determinante.
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Diante desta situación, que discrimina a metade da poboación, o Grupo
Parlamentario de En Marea formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno:
-Que esta facendo a Xunta de Galicia para combater a inaceptable fenda salarial
que sofren as mulleres en Galicia en todos os tramos de idade?
Santiago de Compostela, 29 de novembro 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 29/11/2018 19:08:07
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Julia Torregrosa Sañudo na data 29/11/2018 19:11:34
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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 Axencia Tributaria publica cada ano un informe sobre os ingresos declarados
por todas as persoas que no exercicio anterior percibiron rendas en forma de
salarios. É a información máis completa, de orixe tributario, sobre o mercado de
traballo e diferénciase sobre outras en que non se basea en enquisas realizadas
sobre unha mostra de persoas, senón nos millóns de datos persoais rexistrados na
Axencia Tributaria. Polo tanto, é unha investigación censal, non unha enquisa.
A fonte do informe denominado Mercado de Traballo e Pensións nas Fontes
Tributarias non son as declaracións anuais do IRPF senón as retencións, que
inclúe a todas as persoas que traballaron como asalariados aínda que fora só un
día.
Por iso no informe están todas as persoas asalariadas que cobraron un salario. O
resultado é que no estudio o número de asalariados é superior ao da maioría das
estatísticas ––a EPA por exemplo–– que utilizan medidas anuais mentres que na
información da Axencia Tributaria están rexistradas todas as persoas asalariadas
que tiveran algunha retención.
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Non é unha estatística baseada nunha mostra de persoas senón un rexistro con
datos reais das 1.025.198 persoas que traballaron como asalariadas en Galicia no
ano 2017, e non fai con enquisas senón cos datos rexistrados no modelo 190 da
Declaración Anual de Retencións en poder da Axencia tributaria.

134579

Os datos de ingresos son os reais de cada persoa, non unha estimación anual de
salarios medios como fan outras fontes. E por iso reflicte moito mellor as
diferenzas salariais e a desigualdade porque os ingresos son o resultado das
diferenzas no salario pero tamén as provocadas polo traballo a tempo parcial ou
por traballar só uns meses ao ano, que son factores determinantes da
desigualdade e a pobreza laboral.
Os últimos datos dispoñibles, que son moi actuais porque son os de 2017,
demostran que a desigualdade salarial, e polo tanto social, xa acadou un nivel
inaceptable en Galicia pero a pesares diso non deixa de medrar.
O informe da Axencia Tributaria sinala que o ano pasado 182.120 persoas
ingresaron menos da metade do salario mínimo interprofesional dese ano, isto é,
menos de 353 euros mensuais. Pero iso non é o peor, nin a cifra que mide mellor
o nivel salarial do tramo máis baixo de ingresos porque esa cifra é o limite
máximo do grupo, que ten uns ingresos medios de 2.020 euros en todo o ano
2017, segundo o informe oficial da Axencia Tributaria que se pode consultar na
súa web.
No extremo contrario está a elite social, unha exigua minoría de 3.681 persoas
con ingresos que superan as dez veces o salario mínimo pero que teñen ingresos
medios declarados de 179.152 euros en 2017.
A comparación entre a elite e as persas de baixos ingresos proporciona unha
medida precisa da insoportable desigualdade que sufrimos: os ingresos da elite
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multiplican por 89 veces os do tramo de ingresos mais baixos.
Ampliando algo mais o foco, no ano 2017 houbo 321.120 persoas asalariadas con
ingresos por debaixo do salario mínimo interprofesional de eses ano cun ingreso
medio inferior a 7.498 euros anuais. Son o 31% do total das persoas con ingresos
salariais de 2017 e sen embargo a suma dos seus ingresos só chega a ser o 7% da
masa salarial total.
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No extremo contrario o 1% de todas as que declararon ingresos salariais foron
quen de acumular ese mesmo porcentaxe do 7% da masa salarial total. Isto é, o
1% mais rico acumula os mesmo ingresos, o mesmo porcentaxe da masa salarial
total, que o 31% con menores ingresos: menos de 11.000 persoas acumulan a
mesma renda que mais de 321.000 persoas.
Unha desigualdade insoportable que non deixa de medrar porque, sendo
historicamente alta, a recesión e as políticas de devaluación salarial, de
conxelación do salario mínimo e de reformas laborais que debilitan a negociación
colectiva fan que cada vez sexa mais grande.
En 2008 a ratio entre os que mais e os que menos ingresaban era de 68 veces,
agora 89 veces, o que supón un incremento da desigualdade salarial do 31%
nunha década en Galicia.
Combater a desigualdade é un combate longo e complexo, porque hai que actuar
contra unha realidade laboral que se estende desde fai xa demasiado tempo.
Pero tamén ten causa nas políticas dos gobernos, porque neste combate
compartido coas organizacións feministas, cos organismos sindicais, coa
sociedade civil o papel do goberno é determinante.
Diante desta situación de desigualdade inaceptable o Grupo Parlamentario de En
Marea formula a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Que está facendo a Xunta para combater a insoportable desigualdade
salarial en Galicia, coas graves consecuencias persoais, sociais e mesmo
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económicas que ten?
Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2018.
Asdo.: Manuel Lago Peñas,
Julia Torregrosa Sañudo

134581

Deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 30/11/2018 09:57:31
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Julia Torregrosa Sañudo na data 30/11/2018 09:57:35
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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 Axencia Tributaria publica cada ano un informe sobre os ingresos declarados
por todas as persoas que no exercicio anterior percibiron rendas en forma de
salarios. É a información máis completa, de orixe tributario, sobre o mercado de
traballo e diferénciase sobre outras en que non se basea en enquisas realizadas
sobre unha mostra de persoas, senón nos millóns de datos persoais rexistrados na
Axencia Tributaria. Polo tanto, é unha investigación censal, non unha enquisa.
A fonte do informe denominado Mercado de Traballo e Pensións nas Fontes
Tributarias non son as declaracións anuais do IRPF senón as retencións, que
inclúe a todas as persoas que traballaron como asalariados aínda que fora só un
dia.
Por iso no informe están todas as persoas que cobraron un salario. O resultado é
que no estudio o número de asalariados é superior ao da maioría das estatísticas –
–a EPA por exemplo–– que utilizan medidas anuais mentres que na información
da Axencia Tributaria están rexistradas todas as persoas asalariadas que tiveran
algunha retención.
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Non é unha estatística baseada nunha mostra de persoas senón un rexistro con
datos reais das 1.025.198 persoas que traballaron como asalariadas en Galicia no
ano 2017, e non fai con enquisas senón cos datos rexistrados no modelo 190 da
Declaración Anual de Retencións en poder da Axencia tributaria.
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Os datos de ingresos son os reais de cada persoa, non unha estimación anual de
salarios medios como fan outras fontes. E por iso reflicte moito mellor as
diferenzas salariais e a desigualdade porque os ingresos son o resultado das
diferenzas no salario pero tamén as provocadas polo traballo a tempo parcial ou
por traballar só uns meses ao ano, que son factores determinantes da
desigualdade e a pobreza laboral.
Os últimos datos dispoñibles, que son moi actuais porque son os de 2017,
demostran que a pobreza laboral xa acadou un nivel inaceptable en Galicia pero a
pesares diso non deixa de medrar.
O informe da Axencia tributaria reflicte que o ano pasado en Galicia foron
181.120 as persoas que traballando como asalariadas non chegaron a ingresar a
metade do salario mínimo interprofesional dese ano, que estaba situado en 707
euros brutos ao mes.
No ultimo tramo de ingresos salariais están polo tanto as persoas que ingresaron
ata 354 euros ao mes, limite máximo dun amplo grupo de persoas que como
valor medio entre todas elas tiveron un ingreso medio ANUAL de 2.020 euros no
ano 2017. Non é un erro: a Axencia Tributaria ten rexistradas, co seu nome e
apelidos, a mais de 182.000 persoas en Galicia que ingresaron de media esa
cantidade no ano pasado.
Obviamente este ingreso non se corresponde cun traballo en xornada completa e
todo o ano. Neste grupo de ingresos tan baixos está formado por persoas que
traballan en xornada parcial e, sobre todo, persoas que so conseguiron ter
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emprego unha pequena parte do ano.
Poren, estas son precisamente as características da precariedade que xera pobreza
laboral: traballar por horas, só unhas semanas ou meses ao ano en empregos de
baixos salarios.
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Un segundo grupo numeroso de persoas que tamén sofren pobreza laboral. Son
as que están por riba desta cifra pero que chegan como máximo ao salario
mínimo interprofesional. O ano 2017 en Galicia foron 139.000 as persoas
situadas no intervalo entre 354 euros por abaixo e 707 euros por arriba cun valor
medio para todas as que estaban entre ambos limites de 7.498 euros anuais.
Expresado en salario mensual serían 624 euros brutos en 12 pagas, equivalentes a
menos de 600 euros netos ao mes. Obviamente este colectivo tamén está dentro
da definición de pobreza que fai o Instituto Galego de Estatística que establece o
limiar de pobreza en 639 euros ao mes en 12 pagas nun fogar composto por unha
soa persoa.
Polo tanto, sumados ambos tramos, son 312.120 as persoas que traballan en
Galicia como asalariadas en 2017 con ingresos tan baixos que son traballadores e
traballadoras pobres, porque están por debaixo do limiar da pobreza.
Sen dubida é un dato moi preocupante porque equivale ao 31% do total de
declarantes de ingresos salariais en 2017 en Galicia: unha de cada tres persoas
asalariadas podería estar en risco de pobreza ou exclusión social no noso pais.
Non estarían por baixo do limiar de pobreza as persoas que non viven soas senón
coa súa familia, o que ven a demostrar que o seu traballo non lle da para vivir de
forma independente, porque ten un salario moi baixo, porque traballa en xornada
parcial ou porque so consigue empregarse unha parte do ano, rotando entre o
desemprego e o emprego precario.
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Combater a pobreza laboral é un combate longo e complexo, porque hai que
actuar contra unha realidade laboral que se estende desde fai xa demasiado
tempo. Pero tamén ten causa nas políticas dos gobernos, porque neste combate
compartido coas organizacións feministas, cos sindicatos, coas sociedade civil o
papel do goberno é determinante.
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Diante desta situación de desigualdade inaceptable o Grupo Parlamentario de En
Marea formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-

Que está facendo a Xunta para combater a insoportable pobreza laboral en
Galicia, coas graves consecuencias persoais, sociais e mesmo económicas
que ten?

Santiago de Compostela, 29 de novembro 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 30/11/2018 10:22:33
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Julia Torregrosa Sañudo na data 30/11/2018 10:22:41
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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 Axencia Tributaria publica cada ano un informe sobre os ingresos declarados
por todas as persoas que no exercicio anterior percibiron rendas en forma de
salarios. É a información máis completa, de orixe tributario, sobre o mercado de
traballo e diferénciase sobre outras en que non se basea en enquisas realizadas
sobre unha mostra de persoas, senón nos millóns de datos persoais rexistrados na
Axencia Tributaria. Polo tanto, é unha investigación censal, non unha enquisa.
A fonte do informe denominado Mercado de Traballo e Pensións nas Fontes
Tributarias non son as declaracións anuais do IRPF senón as retencións, que
inclúe a todas as persoas que traballaron como asalariados aínda que fora só un
dia.
Por iso no informe están todas as persoas asalariadas que cobraron un salario. O
resultado é que no estudio o número de asalariados é superior ao da maioría das
estatísticas ––a EPA por exemplo–– que utilizan medidas anuais mentres que na
información da Axencia Tributaria están rexistradas todas as persoas asalariadas
que tiveran algunha retención.

CSV: REXISTRO-rEiRyoOVY-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Non é unha estatística baseada nunha mostra de persoas senón un rexistro con
datos reais das 1.025.198 persoas que traballaron como asalariadas en Galicia no
ano 2017, e non fai con enquisas senón cos datos rexistrados no modelo 190 da
Declaración Anual de Retencións en poder da Axencia tributaria.
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Os datos de ingresos son os reais de cada persoa, non unha estimación anual de
salarios medios como fan outras fontes. E por iso reflicte moito mellor as
diferenzas salariais porque os ingresos son o resultado da contía do salario pero
tamén das características do traballo, entre elas facelo a

tempo parcial ou

traballar só uns meses ao ano, que son factores determinantes na discriminación
salarial que sofren as persoas mais novas.
Na distribución das persoas na escala de ingresos salariais hai un patrón moi
definido, permanente, que ven de atrás pero que se agudiza ata ser unha
característica estrutural do mercado de traballo: os ingresos son mais altos a
medida que os tramos de idade tamén van crecendo.
Pode parecer unha evolución lóxica, porque a medida que as persoas teñen mais
experiencia e desenvolven a súa carreira profesional tamén melloran as súas
condicións de traballo, salarios incluídos.
Pero o que xa non é aceptable é a enorme diferenza que se produce nos diferentes
tramos de idade que non reflicten esa mellora ao longo do tempo senón a
discriminación laboral das persoas mais novas inaceptable.
No ano 2017 en Galicia as 81.893 persoas menores de 25 anos que traballaron
como asalariadas tiveron ingresos moi baixos: o ingreso medio deste tramo de
idade foi de tan só 6.558 euros brutos ao ano, menos de 550 euros brutos ao mes,
unha cifra que está por debaixo do limiar do risco de pobreza e exclusión social
que o Instituto Galego de Estatística sitúa en 639 euros mensuais.
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En valor medio todas as persoas menores de 25 anos que traballaron como
asalariadas en Galicia no 2017 son traballadores e traballadoras pobres, agás que
vivan coa súa familia que por desgraza é unha situación cada vez mais frecuente
porque os baixos ingresos

impiden que as persoas novas desenvolvan un

proxecto vital independente.
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Os ingresos dos menores de 25 anos apenas chegan a ser a terceira parte do
ingreso medio total e a cuarta parte do que ingresan as persoas que están entre 50
e 65 anos. En concreto, o salario medio multiplica por 2,8 veces o salario dos
menores de 25 cifra que se dispara ata 3,8 veces comparado co tramo de idade
con maiores ingresos.
Algo mellor están as 218 persoas que teñen entre 25 e 35 anos pero aínda así
sofren tamén de baixos ingresos, porque os seus 14.310 euros anuais de ingresos,
equivalentes a menos de 1.000 euros netos en 14 pagas, están un 30% por
debaixo da media e un 68% por detrás dos ingresos do tramo entre 50 e 65 anos.
Son diferenzas excesivas que demostran a discriminación salarial das persoas
mais novas porque, ademais, non é que os ingresos do total das idades sexa moi
alto, senón que as diferenzas se producen porque os ingresos das mais novas son
demasiado baixos.
Ingresos baixos que son a consecuencia da precariedade laboral extrema das
persoas mais novas, que se manifesta nun abuso da contratación temporal, da
rotación, de formulas de contratación que bordean a legalidade, do tempo parcial
que agocha xornadas moito mais largas, de falsas bolsa e contratos en practicas o
formación irregulares.
Ante esta situación inaceptable, o grupo parlamentario de En Marea presenta a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:
-Que esta facendo e sobre todo que vai facer a Xunta para combater a
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discriminación salarial das persoas máis novas do noso pais?
Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2018.
Asdo.: Manuel Lago Peñas
Julia Torregrosa Sañudo

134589

Deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

José Manuel Lago Peñas na data 30/11/2018 10:08:46
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Julia Torregrosa Sañudo na data 30/11/2018 10:09:02
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Xoaquín Fernández Leiceaga e Noela Blanco
Rodríguez, deputados 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 Partido Popular vén de retorcer a Comisión de Investigación para determinar as
consecuencias dos recortes e privatización do sistema sanitario galego (20092018), con especial incidencia en casos como a non dispensación de
medicamentos aos enfermos da hepatite C ou o falecemento dun paciente sen
atención no PAC de A Estrada creada no Parlamento de Galicia grazas a un
acordo dos grupos da oposición, para terminar por impoñer o plan de traballo de
maneira unilateral negándose a todo diálogo e vetando a presencia de
determinados comparecentes e a obtención de moita documentación.
Dentro destas circunstancias, a comparecencia de persoas que o PP citou para
formular foron defendidas como “de moito interese” e que formulaban “opinións
expertas” que trasladaban “a visión que non se quere coñecer”. Dende o Grupo
Parlamentario Popular valorouse como “moi representativas” da situación da
sanidade ás persoas comparecentes, validando de antemán a súa posición.
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Nunha sesión celebrada o 28 de novembro, unha persoa comparecente a petición
do PP formulou na súa intervención que “é un problema que se están dando
tratamentos oncolóxicos a pacientes que non teñen máis perspectiva que un par
de meses por diante, e estamos gastando medio millón de euros por gañar o
equivalente a un ano de vida axustado por calidade, e este medio millón de euros
produciría moitísima máis saúde utilizado noutros programas.”
Dada a validación previa dos poñentes que se fixo dende o Grupo Popular, que
foi unha comparecente a petición do Grupo Popular e que na intervención
posterior do Partido Popular na citada Comisión non existiu ningunha valoración
oposta, matiz, apreciación ou contrariedade a estas afirmacións, nin que existiran
declaracións públicas tanto do propio Grupo Popular como da propia Xunta de
Galicia, pode considerarse a confirmación da súa aceptación.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
134591

Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Considera a Xunta de Galicia que está sendo ineficiente o gasto en tratamentos
oncolóxicos que se ofrece a través do Sistema público de saúde?
Pazo do Parlamento, 30 de novembro de 2018

Asdo.: Julio Torrado Quintela
Xoaquín Fernández Leiceaga
Noela Blanco Rodríguez
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 30/11/2018 12:45:35
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/11/2018 12:45:41
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Noela Blanco Rodríguez na data 30/11/2018 12:45:45

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, José Manuel Pérez Seco, 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.
Na Memoria da Fiscalía Superior de Galicia do ano 2017 dise que se está a
desenvolver o novo proxecto de Fiscalía Dixital, transformación dixital para levar
ás fiscalías cara ao papel cero. Tamén se di que se está a desenvolver a evolución
da aplicación informática “Fortuny”.
Mais o certo é que, dende a implantación de “Lexnet” como sistema de
comunicacións, todas as persoas que traballan nas fiscalías de Galicia veñen
sufrindo o desaxuste que este sistema ten coa aplicación informática, aínda que
non en todas as provincias existen os mesmos resultados. O propio Fiscal
Superior recoñeceu na súa comparecencia na Comisión 1.ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior que a Fiscalía de Pontevedra é a máis
avanzada, que a de Lugo e a Fiscalía Superior van relativamente ben e que as de
Coruña e Ourense van bastante mal.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai realizar o Goberno unha auditoría externa que avalíe a implantación do
sistema de comunicacións “Lexnet” nas fiscalías galegas?

Pazo do Parlamento, 30 de novembro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/11/2018 13:22:34
Jóse Manuel Pérez Seco na data 30/11/2018 13:22:39
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 30/11/2018 13:22:44
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/11/2018 13:22:51
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e María Luisa Pierres López, 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.
As autoestradas AG-57 Puxeiros – Val Miñor e AG-55 A Coruña - Carballo son
as únicas estradas propias da Comunidade Autónoma suxeitas a peaxe, sendo
outorgadas en concesión (única) en febreiro de 1995, por un prazo de 50 anos,
polo que a súa reversión se realizaría aínda no ano 2045. Son 57,6 km., dos cales
máis do 20 % xa foran financiados no seu momento directamente con cargo a
fondos públicos antes de ser outorgados en concesión, ao igual que as
expropiacións necesarias.
Diversos concellos das áreas metropolitanas de Vigo e A Coruña, veñen
reclamando desde hai anos liberar das peaxes tales autoestradas, ao constituír
unhas infraestruturas vitais para a súa veciñanza, cás avantaxes sociais e
económicas que se derivarían desta acción, tales como a desconxestionamento e
seguridade no tráfico ou o aumento da competitividade empresarial.
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Tal medida contribuiría igualmente a acadar unha maior equidade e igualdade,
posto que a Xunta de Galicia leva realizando desde hai anos as súas actuacións en
materia de autoestradas e autovías por sistemas (como o denominado “peaxe en
sombra”) que non impoñen peaxe algún para a cidadanía. Polo que resulta máis
incomprensible que os veciños e veciñas das áreas metropolitanas de Vigo e A
Coruña se vexan gravados fronte o resto da cidadanía galega, xa que a totalidade
de vías de altas prestacións da comunidade autónoma sonlle gratuítas (AG-56
Santiago – Brión – As Galanas (N-550) - Pardiñas, Salnés, Barbanza, A-52 –
Portugal, Costa da morte, Morrazo, AG-53 e AG-54 conexión ca autoestrada
Santiago a Ourense, etc...) e polas que a Xunta de Galicia fai fronte a uns
compromisos anuais superiores aos 80 millóns de euros.
A propia Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, xa contiña tal
posibilidade, ao establecer no seu artigo 30.2 que “nos treitos das estradas onde
se estableza un pagamento de peaxe ou taxa polo seu uso, a administración
titular poderá establecer medidas ou procedementos compensatorios que veñan
reducir ou anular o pagamento directo pola persoa usuaria”.
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Igualmente, o Plan Move presentado pola Xunta de Galicia baixo a presidencia
de Feijóo, tiña previsto no seu apartado dedicado ás peaxes, ata unha contía de 6
millóns de euros anuais para a “optimización” destas autoestradas, contías que
foron totalmente incumpridas.
Chegados practicamente á metade do período concesionario e ante a evolución
das finanzas públicas en xeral e as relativas ao financiamento de infraestruturas
autonómicas en particular, é o momento oportuno de expor novamente tal
cuestión.
Tamén debemos considerar que as cifras económicas anuais da empresa
concesionaria “Autoestradas de Galicia – Autopistas de Galicia concesionaria da
Xunta de Galicia S.A.” pertencente ao Grupo Itínere, reflicten un nivel de
ingresos da orde de 14 millóns de euros, cun endebedamento xa relativamente
baixo, e cuns beneficios netos para a concesionaria no entorno dos 4,5 millóns
de euros.
Por outro lado, a conselleira de Infraestruturas e mobilidade vén de anunciar
unha posible redución das tarifas das autovías galegas, pero que unicamente
serían aplicables para empresas do transporte e en horario nocturno, o que fará
que teña uns efectos practicamente inapreciables e mínimos, descartables para a
maioría das persoas usuarias.

Por iso o deputado e a deputada que asinan preguntan:

Considera a Xunta de Galicia que resulta positivo continuar co actual réxime de
peaxes nas autoestradas competencia da Comunidade Autónoma?
Pazo do Parlamento, 30 de novembro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 30/11/2018 16:02:36
María Luisa Pierres López na data 30/11/2018 16:02:44
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Á MESA DO PARLAMENTO

Flora Miranda Pena e Paula Quinteiro Araujo, deputadas pertencentes ao
Grupo Parlamentario 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.

Logo de que durante tres anos a cafetería da estación da ría de Cangas
dependente de Portos de Galicia estivese pechada, o pasado 31 de xaneiro
celebráronse as primeiras mesas de contratación para adxudicar o servizo.

Dende ese momento e segundo o que consta na web da administración,
outorgouse a concesión con data 16 de outubro e cun prazo de dous meses para
comezar o servizo. Cando apenas quedan 15 días para pecharse ese prazo a
instalación continúa nas mesmas condicións que fai anos, e dende a empresa
adxudicataria denuncia publicamente que dende a resolución non teñen noticias
da Administración nin posibilidade de acceder ás instalacións.

Por todo o exposto, dende o Grupo Parlamentario de En Marea formulamos a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno

Cal é a situación na que se atopa o proceso de adxudicación e posterior apertura
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da cafetería da Estación Marítima de Cangas?
Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2018.

1 GP En Marea
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Asdo.: Flora Miranda Pena
Paula Quinteiro Araujo
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
Flora María Miranda Pena na data 03/12/2018 10:31:38
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Paula Quinteiro Araújo na data 03/12/2018 10:31:48

2 GP En Marea
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Á MESA DO PARLAMENTO

Flora Miranda Pena, 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 situación da atención pediátrica ás nenas e nenos galegos en atención primaria
está resultando preocupante. Ante a insuficiencia de pediatras específicos para
este ámbito, a ausencia dun modelo alternativo de xestión da demanda e a
previsión de que este problema non se arranxe a curto prazo faise necesaria unha
planificación da atención. Esta planificación debe garantir unha cobertura digna
e estruturada para os nenos e as nenas deste país, afastada das solucións
improvisadas e pouco sistematizadas que se están a dar. Cómpre tamén asumir
que se trata dun problema que require dunha solución a medio prazo, dado que a
situación non ten visos de irse resolver con medidas transitorias. A formación de
pediatras non se realiza de modo inmediato, as previsións de novos pediatras
seguen a ser insuficientes e a precariedade de contratación laboral no Sergas
posterior ao remate da formación especializada non contribúe a fixar especialistas
no noso sistema sanitario.
Adoecemos dunha situación demográfica na que o devalo, a dispersión e o
abandono do rural son elementos que non contribúen a vislumbrar perspectivas
de futuro para este entorno. Lonxe do deseño de solucións, a desarticulación da
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atención pediátrica contribúe ao desleixo polo rural galego. Faríase necesario o
investimento de todos os recursos necesarios para evitar que as familias con
crianzas abandonen este entorno. Un deles é a atención sanitaria accesible, digna
e á altura das necesidades dos nenos e das nenas.
Nas últimas datas foron moitos os concellos que se organizaron ou queixaron da
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ausencia de cobertura pediátrica por non substitución das profesionais que
ocupaban ese espazo.
Entre eles os Concellos de Mondariz, Mondariz Balneario e O Covelo, que
aglutinan un total de case 700 nenos e nenas que, dende a baixa por enfermidade
da súa pediatra titular non dispoñen de atención, sendo remitidos para tal fin ao
dispositivo asistencial de Ponteareas. Isto supón unha sobrecarga para este último
centro de saúde. Dáse a circunstancia agravante de que, tralo concurso de
traslados, esta pediatra será titular doutra praza. Outra circunstancia é que si que
dispoñen de enfermería para o desenvolvemento do programa “Control do neno
San”, o que supón realizar dita asistencia en dous lugares diferentes, coas
conseguintes dificultades de conciliación.
Trátase da asistencia a 458 nenos e nenas en Mondariz, 120 no Covelo e máis de
trinta no de Mondariz-Balneario.
A Consellería de Sanidade, tras reunión mantida con membros das corporacións,
non aclara os prazos de cobertura con persoal interino, amparándose na ausencia
de pediatras non xestionada nin planificada con garantías de asistencia
estruturada a curto, medio nin longo prazo.
Por todas estas consideracións, a deputada que subscribe presenta a seguinte
Pregunta:
-Ten a Administración sanitaria pública galega algún plan estratéxico de
continxencia para organizar, estruturar, planificar e ordenar a atención pediátrica
aos nenos e nenas de Mondariz, Mondariz-Balneario e Covelo no propio Centro
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de Saúde de Mondariz tendo en conta a escaseza de recursos profesionais e a
ausencia de medidas que o solventen de modo eficaz a curto e medio prazo?
Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2018.
Asdo.: Flora Miranda Pena
Deputada do G.P. de En Marea
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Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 03/12/2018 10:59:42
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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 do Parlamento, presenta
a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno.
A construción dun novo centro de saúde na A Estrada, pode ser unha boa
oportunidade para situar nun anexo ao mesmo, unha base do 061.
Actualmente, a base do 061 atópase separada do centro de saúde, o que supón
unha perda de tempo na recollida do equipo de facultativos, o cal debe saír todo
xunto para atender ás Emerxencias sanitarias. Estimase polas profesionais, que a
marxe de tempo que se aforraría sería entorno a 15 minutos, un tempo totalmente
necesario en moitas das situación nas que a saúde depende dunha rápida resposta.
Ademais, independentemente da mellora que supón de cara á atención sanitaria, a
actual base onde se atopa situada a ambulancia do 061, resulta de todo incómoda
para a limpeza a desinfección da ambulancia e do material, ademais de estar
exposta a axentes climáticos como as xeadas ou as altas temperaturas.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta:
-

Ten pensado a Consellería de Sanidade, dotar ao novo centro de A Estrada
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dunha base para o 061?

Santiago de Compostela, 3 de decembro 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 03/12/2018 13:42:54
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Á MESA DO PARLAMENTO

Flora María Miranda Pena, 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.

A gripe non supón un grave risco para a meirande parte das persoas, pero si para
algúns colectivos vulnerables, que poden chegar a padecer patoloxías severas e
complicacións mortais. Comprobámolo, de novo, o pasado inverno, no que se
rexistraron máis de 250 falecementos só en Galicia, segundo os datos do Sergas.
O incremento con respecto ao ano 2017, no que morreron 138 persoas, é máis
que notable. Os números tamén son preocupantes se reparamos nos ingresos
hospitalarios. O ano pasado foron 3.841 pacientes, case o dobre que a tempada
anterior. O 6,25% deles precisaron asistencia en unidades de coidados intensivos.

Aínda que as cifras se explican parcialmente pola duración da epidemia, que no
2018 foi de quince semanas fronte ás oito de 2017, cómpre preguntarse cantas
defuncións se poderían ter evitado cunha mellor educación sanitaria e con máis
medios nos dispositivos de asistencia que van dende atención primaria ata as
urxencias hospitalarias.

Non é un segredo que a situación da sanidade galega precisa dunha pronta
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mellora. Os traballadores e traballadoras e as centrais sindicais, así como os
colectivos de defensa da sanidade pública levan anos alertando da situación de
precariedade que afrontan os centros sanitarios galegos. O seu persoal quédase
curto durante gran parte de ano, pero a falta de profesionais agrávase cando se
producen picos de enfermidades.
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A chegada da gripe é inminente e inevitable, pero a súa abordaxe é programable
tendo en conta os coñecementos dispoñibles de epidemioloxía e saúde pública.
Non pode ser que, como sucedeu outros anos, no momento do pico se produza un
colapso dos dispositivos asistencias. A sanidade precisa máis medios para que
algo semellante non volva acontecer.

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta oral en Pleno:

-Dispón a Xunta dun plan de continxencia para a atención á epidemia gripal que
contemple a dotación de medios materiais e humanos suficientes que eviten o
colapso asistencial habitual?

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2018.
Asdo.: Flora María Miranda Pena
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Flora María Miranda Pena na data 03/12/2018 17:14:43
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Xoaquín María Fernández Leiceaga, Patricia
Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz Villoslada, 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.

A Constitución española e a Carta europea de autonomía local establecen e
consagran os principios de autonomía e suficiencia financeira das entidades
locais. O Estatuto de autonomía de Galicia establece que os ingresos dos entes
locais se percibirán a través da Comunidade Autónoma galega, que os distribuirá
de acordo cos criterios legais que estableza, tanto no que se refire aos ingresos
estatais como para as subvencións incondicionais.
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A Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local no seu artigo 2.1
modificado pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e
sostibilidade da Administración local, establece: “Para a efectividade da
autonomía garantida constitucionalmente ás entidades locais, a lexislación do
Estado e a das comunidades autónomas, reguladora dos distintos sectores da
acción pública, segundo a distribución constitucional das competencias, deberá
asegurar aos concellos, ás provincias e ás illas o seu dereito a intervir en cantos
asuntos afecten directamente ao círculo dos seus intereses, atribuíndolle as
competencias que proceda en atención ás características da actividade pública
de que se trate e á capacidade de xestión da entidade local, de conformidade cos
principios de descentralización, proximidade, eficacia e eficiencia, e con estrita
suxeición á normativa de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira.”
E no artigo 105.1 establece: “de conformidade coa lexislación prevista no artigo
5, dotarán ás facendas locais de recursos suficientes para o cumprimento dos
fins das entidades locais.”
O 20 de xaneiro de 2006, o presidente da Xunta de Galicia e o presidente da
Fegamp, asinaron o primeiro Pacto local galego, de acordo co establecido na Lei
de bases de réxime local (Lei 7/1985, do 2de abril) e a Lei de Administración
local de Galicia (Lei 7/1997, do 22 de xullo) e demais normativa de aplicación
vixente.
O dito pacto establece unha reasignación de competencias entre a Comunidade
Autónoma galega e a Administración local, baseándose no principio de
subsidiariedade, con respecto á garantía da autonomía local, dotada de
financiamento suficiente para a súa prestación.
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Nas súas cláusulas, establécese que as partes asinantes se comprometen, entre
outras cousas, a:
“I.-Financiamento:
Sen prexuízo do obxectivo irrenunciable e imprescindible de acadar un pacto de
Estado polo financiamento, no que defendemos a inclusión dos criterios de
número de núcleos de poboación e extensión do territorio na distribución aos
concellos da participación nos tributos do Estado, a Comunidade Autónoma
galega levará a cabo as seguintes actuacións:
-

Regulación do Fondo galego de cooperación local.
Fondo de compensación interterritorial
Asunción dos custos de mantemento dos centros de saúde, actualmente a
cargo dos concellos
Asunción dos custos de mantemento dos centros de ensinanza primaria.”

Pasados 12 anos desde a sinatura deste primeiro Pacto local galego e con catro
anos consecutivos nos que o crecemento da economía galega, en termos de PIB,
se sitúa no entorno do 3 %, é o momento de iniciar o debate no seo da Comisión
Galega de Cooperación Local sobre un II Pacto local galego, no que se deben
abordar unha serie de temas prioritarios como o incremento do Fondo Base do
Fondo de Cooperación Local galego en 9.921.841 euros en dous anos; aprobar os
criterios que rexan o reparto das subvencións da comunidade autónoma a favor
das entidades locais, garantindo a igualdade de acceso para todas elas; constituír,
no seo da Comisión Galega de Cooperación Local, unha mesa de coordinación na
que estean representadas a Xunta de Galicia, as catro deputacións provinciais e
os concellos galegos para impulsar e primar a prestación compartida de servizos
municipais para reducir gastos e aproveitar as economías de escala.

Por iso as deputadas e os deputados que asinan preguntan:
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Vai o Goberno galego abordar no exercicio 2019 o debate sobre o II Pacto local?

Pazo do Parlamento, 3 de decembro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 03/12/2018 18:55:21
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/12/2018 18:55:28
Patricia Vilán Lorenzo na data 03/12/2018 18:55:36
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 03/12/2018 18:55:43
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Concepción Burgo
López e Luís Manuel Álvarez Martínez, 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.
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O val de Valdeorras discorre a beira do río Sil, entre as provincias de Lugo e
León. Nel atópanse os municipios de Rubiá, Carballeda, O Barco, Vilamartín, A
Rúa e Petín. Decenas de poboacións se dispoñen en ámbalas marxes do río, de
forma lonxitudinal, dende a súa entrada na zona do estreito en Cobas (Rubiá), ata
a súa saída noutro encaixonamento do mesmo en San Martiño (Petín).
O val está rodeado por grandes montañas que chegan a máis de 2000 metros de
altitude en Pena Trevinca e que alcanzan cotas moi importantes nas cadeas
montañosas que serven de división coas provincias de Lugo e Zamora. Esta
peculiar orografía provocou que, ao longo de séculos, elixísese o val de
Valdeorras para a creación de vías de comunicación entre a meseta e a costa de
Galicia e de Portugal. A Vía Nova e o Camiño de Santiago de Inverno son dous
claros exemplos de camiños ancestrais que atravesan esta comarca de lado a lado.
O Camiño de Inverno, que discorre durante 30 quilómetros pola comarca de
Valdeorras, é unha ruta moi antiga que era utilizada polos peregrinos que
preferían un trazado tranquilo e con climatoloxía invernal pouco adversa, xa que
ao seguir gran parte do curso do río Sil, evitábanse as nevadas que adoitan
rexistrarse no Camiño Francés, principalmente no Cebreiro. En canto á Vía Nova,
era unha das vías de maior importancia que os romanos construíron no noroeste
de Hispania e viña completar a rede de comunicacións de carácter principal que
Roma deseñou para articular o territorio conquistado por Augusto. Destaca por
unha serie e singularidades que fortalecen a súa importancia histórica e
patrimonial, xa que conserva un gran número de miliarios elaborados en grandes
bloques cilíndricos de granito, destinados, do mesmo xeito que os nosos
indicadores quilométricos de estradas, a orientar e informar ao camiñante; posúe
numerosas pontes en bo estado de conservación; e ademais consérvanse grandes
tramos da calzada que permiten coñecer a técnica construtiva empregada polos
enxeñeiros romanos.
Estas dúas rutas, unidas entre si e sumadas a algúns camiños rurais para usos
agrícolas que discorren polas marxes do río Sil, fan posible a creación dunha
senda peonil que, percorrendo o val de forma circular, sirva tanto para o gozar do
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deporte e lecer dos habitantes, coma dos visitantes. A súa lonxitude (82.750
metros) e a existencia de infraestruturas de servizos en todos os municipios, fai
que permita percorridos, ben co camiño enteiro, ben por etapas, tanto ao redor do
val, como de paso polo mesmo. Polas súas características e lonxitude, é tamén
apta para as rutas en bicicleta. Esta senda posibilita non só o coñecemento das
poboacións que percorre, senón tamén dos seus atractivos, tanto paisaxísticos
como monumentais e de todo tipo. Entre os recursos naturais de maior relevancia
destaca a Serra Enciña da Lastra, no municipio de Rubiá. Con 3.151 hectáreas de
superficie, o parque é un cordel montañoso de rocas calcáreas con profundos
vales que separa o Bierzo (León) e Valdeorras (Ourense). Trátase dunha zona
natural de gran importancia ecolóxica e paisaxística, entre cuxas peculiaridades
xeomorfolóxicas destacan vinte covas de orixe kárstico, coñecidas como “palas”,
un hábitat de extraordinaria importancia para, a lo menos 13 das 18 especies de
morcegos achados en Galicia, e propicias para a práctica da espeleoloxía. Ten
unha enorme diversidade Botánica, con máis de 1000 especies de flora superior, e
unha gran variedade de fauna, con máis de 200 especies de vertebrados.
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O devandito camiño está delimitado, sinalizado e acondicionado na práctica
totalidade do seu percorrido, a excepción do tramo que discorre entre os
municipios de Vilamartín e A Rúa, onde discorre pola N-536, o que provoca que
resulte perigoso para os seus usuarios e usuarias. Por iso, faise necesario separar o
camiño circular desta estrada para que se consiga un camiño totalmente libre de
obstáculos e perigos. O Concello de Vilamartín xa realizou melloras, pero para
dar continuidade ao executado no caso da Rúa, a dificultade do trazado, as fortes
pendentes das ladeiras, a proximidade da infraestrutura do ferrocarril, e o feito de
que o tramo da estrada polo acceso este ao núcleo da Rúa sexa de titularidade da
Xunta de Galicia e non municipal, fan precisa a intervención do Goberno galego
para prever un deseño seguro efectivo e que non produza interferencias coas
infraestruturas citadas, con plenas garantías e seguridade, o que esixe unha
solución técnica, algo máis elaborada que o mero feito de efectuar un camiño ou
pista por unha ladeira. Con este obxectivo, o Concello da Rúa púxose en contacto
en reiteradas ocasións coa Xunta de Galicia, sen obter ata este momento un
compromiso claro de realizar obras de acondicionamento que redunden en
melloras na seguridade deste tramo.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que valoración fai a Xunta de Galicia, en termos de seguridade, do camiño
circular de Valdeorras?
Pazo do Parlamento, 3 de decembro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Concepción Burgo López
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 04/12/2018 11:07:50
Raúl Fernández Fernández na data 04/12/2018 11:07:56
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/12/2018 11:08:01
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/12/2018 11:08:06
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 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.

Na sesión da comisión de investigación sobre os recortes na sanidade, celebrada
o 28 de novembro no Parlamento de Galicia, unha poñente proposta pola
Partido Popular, manifestou na súa comparecencia que se estaban dando
tratamentos oncolóxicos a pacientes que non teñen máis perspectiva que un par
de meses de vida e que polo tanto estábase a malgastar os cartos públicos.
Estas manifestacións, non foro nada acertadas en canto a que unicamente se
estaban valorando os aspectos económicos, sen ter en conta os dereitos das
persoas. Neste sentido, é necesario resaltar os dereitos acadados na Lei 5/2015
de dereitos e garantías das persoas enfermas terminais, recolle en varios dos
seus artigos, os parámetros a ter en conta nestes tratamentos, baseándose nos
criterios clínicos e nos deberes das e dos profesionais respecto do esforzo
terapéutico, definindo cando é indicativo o esforzo terapéutico e cando non.
Resulta de todo perigoso que este tipo de observacións non teñan en conta a
normativa aprobada na materia e valoren con números a calidade de vida dos
pacientes terminais e oncolóxicos, cando deben ser as e os profesionais as que
CSV: REXISTRO-oQuAFLivj-4
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deben valorar estes tratamentos segundo a evidencia científica.
Ante isto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno:
-

Dispón o Servizo Galego de Saúde dos medios necesarios para garantir o
dereito das persoas enfermas terminais?

134612

Santiago de Compostela, 4 de decembro 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 04/12/2018 12:42:23
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 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.

Na sesión da comisión de investigación sobre os recortes na sanidade, celebrada
o 28 de novembro no Parlamento de Galicia, unha poñente proposta pola
Partido Popular, manifestou na súa comparecencia que se estaban dando
tratamentos oncolóxicos a pacientes que non teñen máis perspectiva que un par
de meses de vida e que polo tanto estábase a malgastar os cartos públicos.
Estas manifestacións, non foro nada acertadas en canto a que unicamente se
estaban valorando os aspectos económicos, sen ter en conta os dereitos das
persoas. Neste sentido, é necesario resaltar os dereitos acadados na Lei 5/2015
de dereitos e garantías das persoas enfermas terminais, recolle en varios dos
seus artigos, os parámetros a ter en conta nestes tratamentos, baseándose nos
criterios clínicos e nos deberes das e dos profesionais respecto do esforzo
terapéutico, definindo cando é indicativo o esforzo terapéutico e cando non.
Resulta de todo perigoso que este tipo de observacións non teñan en conta a
normativa aprobada na materia e valoren con números a calidade de vida dos
pacientes terminais e oncolóxicos, cando deben ser as e os profesionais as que
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deben valorar estes tratamentos segundo a evidencia científica.
Ante isto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno:

134614

-

Está o Goberno garantindo o cumprimento da Lei 15/2015 de dereitos e
garantías das persoas enfermas terminais?

Santiago de Compostela, 4 de decembro 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 04/12/2018 12:43:22
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 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.

Na sesión da comisión de investigación sobre os recortes na sanidade, celebrada
o 28 de novembro no Parlamento de Galicia, unha poñente proposta pola
Partido Popular, manifestou na súa comparecencia que se estaban dando
tratamentos oncolóxicos a pacientes que non teñen máis perspectiva que un par
de meses de vida e que polo tanto estábase a malgastar os cartos públicos.
Estas manifestacións, non foro nada acertadas en canto a que unicamente se
estaban valorando os aspectos económicos, sen ter en conta os dereitos das
persoas. Neste sentido, é necesario resaltar os dereitos acadados na Lei 5/2015
de dereitos e garantías das persoas enfermas terminais, recolle en varios dos
seus artigos, os parámetros a ter en conta nestes tratamentos, baseándose nos
criterios clínicos e nos deberes das e dos profesionais respecto do esforzo
terapéutico, definindo cando é indicativo o esforzo terapéutico e cando non.
Resulta de todo perigoso que este tipo de observacións non teñan en conta a
normativa aprobada na materia e valoren con números a calidade de vida dos
pacientes terminais e oncolóxicos, cando deben ser as e os profesionais as que
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deben valorar estes tratamentos segundo a evidencia científica.
Ante isto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno:
-

Está o Goberno a garantir o cumprimento e as limitacións do esforzo
terapéutico segundo os parámetros que contempla a normativa?

134616

Santiago de Compostela, 4 de decembro 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 04/12/2018 12:44:09
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Á MESA DO PARLAMENTO
Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 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.

Na sesión da comisión de investigación sobre os recortes na sanidade, celebrada
o 28 de novembro no Parlamento de Galicia, unha poñente proposta pola
Partido Popular, manifestou na súa comparecencia que se estaban dando
tratamentos oncolóxicos a pacientes que non teñen máis perspectiva que un par
de meses de vida e que polo tanto estábase a malgastar os cartos públicos.
Estas manifestacións, non foro nada acertadas en canto a que unicamente se
estaban valorando os aspectos económicos, sen ter en conta os dereitos das
persoas. Neste sentido, é necesario resaltar os dereitos acadados na Lei 5/2015
de dereitos e garantías das persoas enfermas terminais, recolle en varios dos
seus artigos, os parámetros a ter en conta nestes tratamentos, baseándose nos
criterios clínicos e nos deberes das e dos profesionais respecto do esforzo
terapéutico, definindo cando é indicativo o esforzo terapéutico e cando non.
Resulta de todo perigoso que este tipo de observacións non teñan en conta a
normativa aprobada na materia e valoren con números a calidade de vida dos
pacientes terminais e oncolóxicos, cando deben ser as e os profesionais as que
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deben valorar estes tratamentos segundo a evidencia científica.
Ante isto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta oral en Pleno:
-

Cantas veces puxo o Goberno os criterios económicos por enriba do
dereito á prestación sanitaria?

134618

Santiago de Compostela, 4 de decembro 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 04/12/2018 12:44:50
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Á Mesa do Parlamento
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.
Durante o pasado verán de 2018, a Xunta de Galicia asumiu a decisión de
concentrar os servizos de pediatría en atención primaria en torno ás vilas e
poboacións máis poboadas e grandes das comarcas galegas. Esta decisión tivo
que ver coa necesidade de resolver o problema derivado das vacacións dos e das
profesionais que prestan servizo no Sergas, e a ausencia de número suficiente de
profesionais de pediatría para cubrir estas ausencias. Nalgúns centros, a ausencia
do e da profesional de pediatría cóbrese con médicos de medicina familiar con
algunha experiencia previa en atención pediátrica, ou con algunha formación en
puericultura, e nunha gran parte deles non ten ningunha cobertura.
Con motivo desa decisión da agrupación do servizo en torno a determinados
centros de saúde, e ao fío dunha interpelación e moción presentada polo Grupo
Socialista no Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia non confirmou nin
desmentiu que a agrupación de profesionais fose unha decisión con previsión de
estabilidade, o que acentuou a preocupación de pais e nais que non tiñan certeza
sobre a continuidade do servizo de pediatría en primaria, atendido nos seus
centros de saúde de referencia por profesionais especialistas en pediatría.
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Existen diversos problemas que recrudecen o problema da ausencia de
profesionais de pediatría, como a nula vontade do Goberno galego para reclamar
do Goberno de España nos últimos anos o aumento notorio de prazas de MIR
previa, a deficiente política laboral que prima a inestabilidade e eventualidade nos
profesionais que buscan precisamente o contrario, ou a ausencia de políticas de
contratación con visión a medio e longo prazo que non só eviten a fuga de
profesionais de Galicia a outras comunidades autónomas, senón que procure
incorporar ao sistema galego a profesionais doutros lugares.
O problema do deficiente número de profesionais ten consecuencias na perda de
calidade do servizo, que na actualidade mantén a ausencia de pediatras en moitos
puntos da xeografía, mantendo a decisión da agrupación de pediatras en torno a
centros de saúde que funcionan, no respecto a este servizo, como puntos de
referencia comarcais.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
134620

É preciso, non entanto, considerar o servizo de pediatría coa atención suficiente
para facer un plantexamento común que resolva o problema actual na medida do
posible, e deseñe as medidas a medio e longo prazo para estabilizar a situación da
pediatría coa vontade de fortalecer un servizo moi demandado e valorado pola
cidadanía.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Considera a Xunta de Galicia que a actual situación do servizo de pediatría no
Sistema galego de saúde é satisfactoria para a cidadanía?

Pazo do Parlamento, 4 de decembro 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 04/12/2018 12:48:45
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Noela Blanco Rodríguez na data 04/12/2018 12:49:31
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Á MESA DO PARLAMENTO

Flora María Miranda Pena e Luís Villares Naveira, deputada 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.

A situación da atención pediátrica ás nenas e nenos galegos en atención primaria
está resultando preocupante. Ante a insuficiencia de pediatras específicos para a
Atención Primaria, a ausencia dun modelo alternativo de xestión da demanda e a
previsión de que este problema non se arranxe a curto prazo faise necesaria unha
planificación da atención. Esta planificación debe garantir unha cobertura digna
e estruturada para os nenos e as nenas deste país, afastada das solucións
improvisadas e pouco sistematizadas que se están a dar. Cómpre tamén asumir
que se trata dun problema que require dunha solución a medio prazo, dado que a
situación non ten visos de irse resolver con medidas transitorias. A formación de
pediatras non se realiza de modo inmediato, as previsións de novos pediatras
seguen a ser insuficientes e a precariedade de contratación laboral no Sergas
posterior ao remate da formación especializada non contribúe a fixar especialistas
no noso sistema sanitario.

Adoecemos dunha situación demográfica na que o devalo, a dispersión e o
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abandono do rural son elementos que non contribúen a vislumbrar perspectivas
de futuro para este entorno. Lonxe do deseño de solucións, a desatención
pediátrica contribúe ao desleixo polo rural galego. Faríase necesario o
investimento de todos os recursos necesarios para evitar que as familias con
crianzas abandonen este entorno. Un deles é a atención sanitaria accesible, digna
e á altura das necesidades dos nenos e das nenas.

134622

Nas últimas datas foron moitos os concellos que se organizaron ou queixaron da
ausencia de cobertura pediátrica por non substitución das profesionais que
ocupaban ese espazo.
As respostas da Consellería son moitas veces compracentes prometendo
solucións a curto prazo as situacións particulares pero sen unha solución global
con visos de sostenibilidade a medio e longo prazo.

En base a iso, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno:

-Ten a administración sanitaria pública galega algún plan estratéxico de
continxencia para organizar, estruturar, planificar e ordenar a atención pediátrica
aos nenos e nenas galegas tendo en conta a escaseza de recursos profesionais e a
ausencia de medidas que o solventen de modo eficaz a curto e medio prazo?

Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2018.

Asdo.: Flora Miranda Pena
Luís Villares Naveira
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Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 04/12/2018 13:28:17
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Luis Villares Naveira na data 04/12/2018 13:28:26

134624

Á Mesa do Parlamento
María Luisa Pierres López, Juan Manuel Díaz Villoslada, Luís Manuel
Álvarez Martínez e Patricia Vilán Lorenzo, 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.
“Consolidar a nosa posición de líder no mercado de alugueiro residencial en
España. Converternos nun dos operadores de referencia a nivel europeo, a través
dun modelo de xestión de renda, sostible e socialmente responsable, que aporte
valor a todos os nosos grupos de interese e ás sociedades onde desenrolamos a
nosa actividade.”
Esta é a visión empresarial que na súa páxina web indica unha das Socimis
(Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) que a día de hoxe
está implantada con activos inmobiliarios en Galicia. Unha visión que dista moito
de ser socialmente responsable con moitos dos veciños e veciñas que son novas
arrendatarias das mesmas.
A aterraxe na nosa comunidade afecta xa a localidades como Pontevedra, Vigo, A
Coruña, Cambre, Culleredo, Narón, Santiago de Compostela e Ourense.
E así como algunhas das propiedades administradas proceden do mercado libre de
vivenda, outras son froito de adquisicións de edificacións de protección oficial,
nas que os veciños e veciñas que residían nelas previamente ven como o cambio
de propiedade lles afecta cunha suba de prezos que lles resulta inasumible.
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No caso de certas comunidades, como a Hábitat 60 Plus de Cambre, froito dun
convenio entre o concello e FADESA, e pensada para dar resposta a colectivos
de alta vulnerabilidade, como mozos e mozas entre 18-30 anos e maiores de máis
de 65 anos, ve como 20 anos máis tarde as condicións se modifican e a súa
función e uso social queda totalmente desprotexido.
A práctica de cobros abusivos, na que se respectan as bases de alugueiro pero se
incrementan os prezos dos subministros sen unha xustificación clara, ten levado a
que moitas e moitos inquilinos teñan xa abandonado a edificación en busca de
alugueiros máis económicos, ou se vexan involucrados en procesos de
desafiuzamento por impago.
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A incapacidade de comunicación áxil coa propiedade, só a través dun enderezo
electrónico, impide e dificulta o entendemento entre as partes, cunha clara
vulneración dos dereitos das inquilinas e inquilinos, que ou ben aceptan cada mes
importes dos que descoñecen a súa xustificación e desglose ou incapaces para
soportar as cotas, vense na obriga de abandonar a edificación.
Así mesmo, a devolución dos depósitos de moitos os que decidiron marchar,
vense retidos sen xustificación algunha, nun claro exercicio de abuso de poder e
de falla total de transparencia.
Ó tempo que nalgún dos casos que xa se teñen manifestado na nosa comunidade,
como o de Hábitat 60 Plus, se está a traballar desde o Concello de Cambre nun
novo convenio que regule tanto o uso da edificación como a relación entre os
novos propietarios/as e inquilinos/as, aínda en réxime de protección oficial,
bótase en falla unha reacción por parte da Administración autonómica ante este
tipo de situacións.
O artigo 67 da Lei 8/2012, de 29 de xuño, de vivenda de Galicia, no que se refire
ás “Limitacións da facultade de dispoñer” di, no seu punto terceiro, que as
vivendas protexidas promovidas para alugueiro poderán ser vendidas, de maneira
individualizada ou por promocións completas, en calquera momento do período
de vinculación a dito réxime de uso, previa autorización polo Instituto Galego da
Vivenda e Solo e nas condicións fixadas regulamentariamente.
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No artigo 75 dise tamén , respecto ós “Dereitos de tenteo e retracto”, que o
Instituto Galego da Vivenda e Solo terá dereito de tenteo e retracto sobre as
vivendas protexidas e os seus anexos mentres dure o réxime de protección, nas
segundas e posteriores transmisións inter vivos, sexan gratuítas ou onerosas,
incluídas as derivadas de procedementos de execución patrimonial.
En resolución aprobada por unanimidade no pasado outubro, o Goberno adquiriu
o compromiso de duplicar o parque de vivenda pública no dobre no horizonte de
cinco anos.
Parece que para poder acadar ese fin, un dos modos máis eficaces sería comezar
por evitar en todo caso a perda de máis vivenda con carácter social, adquirindo
incluso aquelas comunidades e edificacións que con proteccións oficiais ou uso
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social alugadas a colectivos de alta vulnerabilidade puidesen pasar a formar parte
do parque público de vivenda, como un activo máis.
Algo que sería entendible en casos como o de Cambre, cando nese concello se
constata unha demanda no Rexistro Único de Demandantes da Comunidade
Autónoma de Galicia de 188 persoas.
Non se entende como a administración, tendo manifestado ese interese por
incrementar o parque público de vivenda, e ante o coñecemento deste tipo de
oportunidades, non exerce o seu dereito de compra das edificacións, co fin de
evitar precisamente que incluso se incremente o rexistro actual de demandantes
de vivenda social, o que xa está acontecendo actualmente cun aumento de algo
máis de cinco demandantes novos ó día.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Contempla este Goberno exercer o dereito de tenteo e retracto na compra de
vivendas de protección oficial para incorporalas ó parque público de vivenda de
Galicia?
Pazo do Parlamento, 4 de decembro de 2018
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Asdo.: María Luisa Pierres López
Juan Manuel Díaz Villoslada
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Vilán Lorenzo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 04/12/2018 17:35:33

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
134627

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 04/12/2018 17:35:39
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/12/2018 17:35:43
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Patricia Vilán Lorenzo na data 04/12/2018 17:35:48
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Á MESA DO PARLAMENTO

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 ao financiamento do festival de cine de Ourense

O Festival de Cinema Internacional de Ourense (OUFF) é un dos eventos
cinematográficos máis relevantes do noso país, un festival que este ano, despois
da pésima xestión do goberno Popular de Ourense estivo en claro perigo de non
poder ser realizado.
Foi así, pois atopámonos ante un festival organizado polo Concello de Ourense
que ten contado en todas as súas edicións con moitos patrocinadores e
colaboradores: entidades, empresas, e institucións, entre as que se atopa a Xunta
de Galicia que, en vez de financialo mediante as convocatorias competitivas,
acude ao patrocinio do mesmo.
Finalmente, o festival está a celebrar a súa vixésimo terceira edición sen que, a
día de hoxe, se poida coñecer o diñeiro que a Consellería de Cultura destinou a
tal evento.
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Por todo isto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno:
-

Cal foi a contía que destinou a Consellería de Cultura para o patrocinio do
Festival Internacional de Ourense?
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Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2018.

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

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 04/12/2018 17:49:30
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 04/12/2018 17:49:38
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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 Ministro de Fomento fixo o día 3 de outubro unha visita a Galiza e fixo
declaracións públicas que crean alarma e preocupación. Resumindo o contido das súas
manifestacións podemos concluír que veu de novo co clásico repertorio de anuncios,
estudos e promesas incumpridas.
O que demostra o acontecido onte é que existe un pacto tácito entre o PSOE e o
PP para vetar a transferencia da AP 9, o rescate da concesión. E para adiar
indefinidamente proxectos e obras que foron repetidamente adiadas. Obras de
infraestruturas viarias estratéxicas para o pais tanto en materia ferroviaria, como no
relacionado coas estradas e autovías ou portos de interese xeral.
Nas declaracións públicas no Ministro escoitamos os mesmos argumentos en
contra do traspaso da autoestrada que veñen os sucesivos gobernos do PSOE e do PP ao
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longo dos últimos 15 anos. O único anuncio concreto da reunión co sr Feixóo foi o da
convocatoria dunha xuntanza da comisión bilateral de seguimento da AP 9, unha
comisión cualificada como cortina de fume para desviar a atención sobre as cuestións
verdadeiramente relevantes: negociación da transferencia da AP9, rescate da concesión
e remate dos abusos da concesionaria.
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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

Diante deste novo desprezo a Galiza, resulta rechamante a postura
condescendente do presidente da Xunta, que semella que foi seducido polo sr Ábalos
como pasou anteriormente con De la Serna e Xosé Blanco. Semella que estamos no
camiño de reeditar o Pacto do Obradoiro, que xa sabemos a onde levou.
Tamén chama a atención o cambio de actitude do PSdG, que aplaude agora o
que antes denunciaba. E no cambio de papeis entre PP e PSOE, esquece a reivindicación
do investimento dos máis de 2.500 millóns non investidos por Fomento nos últimos 5
anos.
Fronte a esta actitude contemplativa e mansa do goberno galego, do seu
presidente e do PSdG, entendemos que o Parlamento galego debe defender unha
actitude firme de defensa dos intereses galegos e reclamar unha axenda galega de
investimentos en materia de infraestruturas que permita dinamizar a economía e saldar a
débeda que o estado ten con Galiza nesta materia.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que demandas trasladou a Xunta de Galiza ao goberno do Estado en relación
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coa AP 9 e coas infraestruturas viarias, ferroviarias, portuarias e aeroportuarias?

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018

Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
2
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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

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 05/12/2018 10:01:25

María Montserrat Prado Cores na data 05/12/2018 10:01:30

Ana Pontón Mondelo na data 05/12/2018 10:01:32

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/12/2018 10:01:33

Olalla Rodil Fernández na data 05/12/2018 10:01:34
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Noa Presas Bergantiños na data 05/12/2018 10:01:36
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Quinteiro Araújo, 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.

As traballadoras do servizo de limpeza da Xunta de Galicia padecen
discriminacións por razón de xénero nos seus dereitos laborais.
Están contratadas a través do Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios,
S.L. Trátase dunha contrata que conta no seu cadro de persoal cunha gran
maioría de mulleres.
As desigualdades veñen dadas porque a maioría das traballadoras non cobran o
plus de perigosidade, penosidade e toxicidade, independentemente das labores
que realizan, a diferenza da maioría dos homes.
Así, o establecemento dos pluses que non se contemplan para elas é inxusto xa
que están traballando cos mesmos produtos químicos, realizando traballos en
altura, manexando inxentes cantidades de auga en caldeiros, e teñen as mesmas
posibilidades de lesións debido ao manexo de ferramentas e posicións posturais
polas tarefas repetitivas que son inherentes ao seu traballo, lesións nas mans,
pernas, costas, caídas, etc. Esta diferenza en función do xénero supón unha clara
vulneración deste principio de igualdade.
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Isto está relacionado coa imposibilidade de ascenso da maioría das mulleres, ao
non recoñecérselle a categoría de peón especialista, independentemente dos anos
de antigüidade.
A diferenza no soldo que non se percibe polos ascensos acada a cifra de 1500
euros anuais, máis do dobre do salario mínimo interprofesional mensual para o

134634

ano 2017, cifra que aumenta en 900 euros máis para o caso de sumar só o
complemento de perigosidade.
Así mesmo, as traballadoras veñen denunciado o exceso de carga de traballo, xa
que non se cobren ausencias de persoal, as baixas por incapacidade temporal e as
vacacións.
É intolerable que se produzan estas discriminacións nun servizo no que a Xunta
debería estar vixiante xa que o gasto sae das arcas públicas.

Polo anterior, presentase a seguinte pregunta:

-

Que medidas está levando adiante a Xunta de Galicia para rematar con
esta situación de discriminación?

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018.

Asdo.: Paula Quinteiro Araujo
Deputada do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 05/12/2018 11:16:05
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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao e Luís Villares Naveira, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario 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.
O dano cerebral adquirido (DCA) en xeral e o ictus, particularmente, é a primeira
causa de morte feminina en Galicia e a primeira causa de discapacidade na
persoa adulta, e o envellecemento progresivo da poboación galega incide no
agravamento do problema. Asemade, o traumatismo craneoencefálico é a
primeira causa de invalidez entre mocidade e a segunda de dano cerebral
adquirido. Esta patoloxía é cada vez máis frecuente. Segundo datos de
FEGADACE, unha de cada seis persoas sufrirá ictus, das cales, arredor do 70%
terá lesións con consecuencias.
O DCA é unha lesión –causada por enfermidades ou traumatismos- que se
produce nas estruturas cerebrais de forma súbita en persoas que naceron con
dano algún no cerebro. Co dano cerebral adquirido pérdense distintas
capacidades, sendo moitas e variadas as secuelas que se presentan en diferentes
graos e intensidades segundo a persoa. Como sinala o FEGADACE, “co dano
cerebral adquirido perde sentido falar de discapacidade física, psíquica ou
sensorial: son moitas ao mesmo tempo.”
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Segundo FEGADACE (Federación Galega de Dano Cerebral) en Galiza hai
unhas 35.000 persoas con DCA, case o 80% motivado por ictus (27.890). A
prevalencia en Galiza é dun 13,1%, fronte ao 9,3% do conxunto do Estado. Logo
dun ictus, un terzo das persoas recupérase, outro queda con secuelas e un terzo
falece.
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Tras un accidente cerebral é fundamental, para evitar as máximas secuelas
posibles, o tratamento no menor tempo posíbel nun centro hospitalario que conte
cun equipo especializado en dano cerebral, tanto na etapa de atención aguda
como no período establecido de rehabilitación, sen embargo, fallamos na
dotación de recursos públicos para atender unha rápida, continuada e avaliada
rehabilitación neurolóxica.
En Galiza existen unidades de ictus, de atención na fase aguda, sen ser unidades
interdisciplinares, pero non hai un centro para a rehabilitación específica de
longa estancia. Así, pacientes que precisan deste tipo de rehabilitación son
derivados ao Centro de Referencia Estatal de Atención ao Dano Cerebral ou a
unha clínica de Barcelona (Guttman) e, recentemente, tamén a unha clínica
pontevedresa (ampliación co concerto co Hospital Miguel Domínguez
(QuirónSalud), asinado o 11 de abril de 2017, para incluír neurorehabilitación),
non existindo en Galiza centro público que cubra esta necesidade fundamental
para que pacientes recuperen mobilidade e vida independente. No caso da clínica
pontevedresa, ademais, só atenden a persoas diagnosticadas de "estado de vixilia
sen resposta e estado de mínima resposta", cunha serie de criterios, quedando
excluídas persoas maiores de 50 anos e persoas que teñan outras patoloxías,
ademais do DCA.
En ambos centros existe lista de agarda, o que prexudica o resultado óptimo na
mellora ou rehabilitación. Ademais, non todas as persoas dispoñen de
acompañantes que podan desprazarse para o tratamento e sufragar o tempo de
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estancia en Madrid ou Barcelona. Por outra parte, no centro estatal só se atenden
doentes de 16 a 55 anos con procesos recentes e recuperables e en estado físico
de poder viaxar cada 15 días, e no centro de Barcelona, existe lista de agarda. O
tratamento na clínica pontevedresa, coa que recentemente a Xunta asinou un
convenio, só se atenden pacientes diagnosticadas de “estado de vixilia sen
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resposta”, do que cada ano se diagnostican entre 15 e 30 novos casos en Galicia,
o que representa unha escasa porcentaxe das persoas afectadas.
A realidade galega é que as familias han de asociarse para acceder a recursos de
rehabilitación e estes son escasos, recaendo o coidado e apoio a estas persoas no
entorno familiar, sobre todo nas mulleres.
Tendo en conta que o acceso a este servizo especializado na vía privada é
inasumible pola maioría de persoas ou familias, máis cando a enfermidade
condiciona logo a reincorporación ao mercado laboral -case o 73% das persoas
con DCA teñen dificultades para traballar-, e que a maioría de casos non
encaixan nos criterios polos que serían atendidos/as nestes centros, En Marea
defende a necesidade dun centro público de rehabilitación en Galiza.
Así, o 29 de novembro de 2017, a Comisión 5.ª aprobou por unanimidade un dos
puntos dunha Proposición non de lei de En Marea, relativa ás actuacións que
debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa atención sanitaria a doentes
con dano cerebral adquirido, coa seguinte resolución: "O Parlamento de Galicia
insta á Xunta a estudar nos primeiros meses do ano 2018 a creación en Galicia
dun centro público de referencia para a rehabilitación de persoas con dano
cerebral adquirido."
Sen embargo, o 2 de maio de 2018, a unha pregunta de En Marea polo grao de
cumprimento deste acordo, a Xunta recoñeceu que o estudo non se fixera e que
“se faría en 2018”, incumprindo xa os prazos do acordo acadado e sen
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especificar.
Un dos problemas que afrontan as persoas con DCA é a posterior accesibilidade
e/ou continuidade no emprego, coa conseguinte maior vulnerabilidade
socioeconómica. Asemade, prodúcese un empobrecemento das familias.
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Polo exposto, a deputada e o deputado que subscriben formulan a seguinte
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.

Cando vai facer políticas serias para atender as necesidades das persoas con dano
cerebral?

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
Luís Villares Naveira
Deputada e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 05/12/2018 12:03:22
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Luis Villares Naveira na data 05/12/2018 12:03:31
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Á Mesa do Parlamento
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.
En agosto deste ano ardía o Parque Natural do Invernadeiro, dous incendios no
parque que provocaron grandes danos ambientais. Non obstante, a ex conselleira de
Medio Rural (agora de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda) dixo expresamente
que “ningún dos incendios afectan a unha zona especialmente importante do Parque
Natural, posto que se trata dunha zona de matogueira baixa”. Curiosamente, en
resposta de data 29 de novembro, o Goberno dixo que “as unidades ambientais
afectadas polo lume foron:
 Superficies de queirogais
 Matogueiras e medios rochosos silíceos
 Superficies de bosques antigos
 Piñeirais”.
É dicir, a conselleira, ou ben non dixo a verdade ou ben ignora todo do Parque
Natural, pois non só ardeu matogueira baixa nin eran zonas pouca importantes, pois
os queirogais e os bosques antigos ou primarios si o son. A maiores, non se coñecen
as superficies afectadas de cada unha destas zonas queimadas nin sabemos nada dun
plan urxente de rexeneración ambiental, con memoria económica, das zonas
protexidas de Galicia afectadas polos incendios forestais.
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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Vai deseñar o Goberno da Xunta de Galicia un plan urxente de rexeneración
ambiental, con memoria económica, das zonas protexidas de Galicia afectadas polos
incendios forestais cada ano?
Pazo do Parlamento, 5 de decembro de 2018
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 05/12/2018 13:09:53
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 05/12/2018 13:09:58
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María Luisa Pierres López na data 05/12/2018 13:10:04
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Á MESA DO PARLAMENTO

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

rexistrando un

preconcurso de acredores e culpando de presuntas perdas ao concerto que mantén
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co Servizo Galego de Saúde, para instar unha negociación onde poder esixir máis
recursos públicos. A realidade nos amosa unha vez máis, o que supón non
investir en servizos públicos e manter negocios coa privada.
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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:
-

Que valoración fai a Xunta de Galicia da actual situación, pese a que
vistas as contas a empresa non presenta problemas de impagos tal e como
argumenta?

Santiago de Compostela, 5 de decembro 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 05/12/2018 13:26:46
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Á MESA DO PARLAMENTO

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

rexistrando un

preconcurso de acredores e culpando de presuntas perdas ao concerto que mantén
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co Servizo Galego de Saúde, para instar unha negociación onde poder esixir máis
recursos públicos. A realidade nos amosa unha vez máis, o que supón non
investir en servizos públicos e manter negocios coa privada.
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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:
-

Que opinión lle merece á Xunta de Galicia a utilización do persoal do
hospital e da asistencia sanitaria por parte da empresa, á hora de esixir
máis recursos públicos?

Santiago de Compostela, 5 de decembro 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 05/12/2018 13:27:25
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Á MESA DO PARLAMENTO

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

rexistrando un

preconcurso de acredores e culpando de presuntas perdas ao concerto que mantén
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co Servizo Galego de Saúde, para instar unha negociación onde poder esixir máis
recursos públicos. A realidade nos amosa unha vez máis, o que supón non
investir en servizos públicos e manter negocios coa privada.
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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:
-

Que valoración lle merece á Xunta de Galicia a redución de camas e
instalacións públicas do SERGAS na Área sanitaria de Vigo?

Santiago de Compostela, 5 de decembro 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 05/12/2018 13:28:11
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Á MESA DO PARLAMENTO

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

rexistrando un

preconcurso de acredores e culpando de presuntas perdas ao concerto que mantén
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co Servizo Galego de Saúde, para instar unha negociación onde poder esixir máis
recursos públicos. A realidade nos amosa unha vez máis, o que supón non
investir en servizos públicos e manter negocios coa privada.
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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:
-

Non considera a Xunta de Galicia que esta xestión económica de
POVISA, unida ás longas listas estruturais das que adoece, resultan un
indicativo da inviabilidade de manter concertos sanitarios de xeito
estrutural no Servizo Galego de Saúde?

Santiago de Compostela, 5 de decembro 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 05/12/2018 13:29:00
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Á MESA DO PARLAMENTO

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

rexistrando un

preconcurso de acredores e culpando de presuntas perdas ao concerto que mantén
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co Servizo Galego de Saúde, para instar unha negociación onde poder esixir máis
recursos públicos. A realidade nos amosa unha vez máis, o que supón non
investir en servizos públicos e manter negocios coa privada.
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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:
-

Ten feito algún estudo a Xunta de Galicia sobre a viabilidade de asumir a
atención sanitaria de POVISA, mediante a fórmula administrativa que más
beneficie á Administración asegurando os postos de traballo e a prestación
sanitaria de Área?

Santiago de Compostela, 5 de decembro 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 05/12/2018 13:29:32
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio Torrado
Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa reposta oral en
Pleno.
As mulleres de idade avanzada, a miúdo con escasos recursos económicos e
dependentes economicamente das súas parellas, atópanse especialmente expostas
ao risco de violencia, exercida baixo formas complexas e sutís que levan a
invisibilizar o problema. O progresivo envellecemento da poboación e a súa
repercusión nas situacións de dependencia funcional e emocional favorecen que
as persoas maiores sexan un dos grupos sociais máis susceptibles de sufrir
situacións de abuso, malos tratos e/ou violencia. Se as persoas maiores son un
colectivo de seu case inexistente no debate mediático, os abundantes casos de
violencia machista a partires dos 65 anos quedan socialmente silenciados ante a
escaseza de denuncias e moi especialmente de acompañamento, o que fai aínda
máis difícil a situación de moitas mulleres que levan décadas sufrindo en silencio.
Segundo o Consello Xeral do Poder Xudicial das 54.209 denuncias interpostas
por malos tratos, só 1.042 (1,9 por cento) corresponden a mulleres maiores de 65
anos. Pero isto non se debe confundir cunha menor incidencia. A denuncia non é
fácil, dependen en moitos casos economicamente do agresor, adoitan estar illadas,
e con falla de apoio da súa contorna. Ademais, a súa idade dificúltalles refacer as
súas vidas libres de violencia.
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Tendo en conta esta alarmante situación, dende o Grupo Socialista temos posto en
moitas ocasións a focaxe sobre a violencia machista que sofren as persoas
maiores, tanto pola necesidade de mellorar a detección destes casos, como de
facilitar á saída desta espiral de violencia con axudas específicas ás vítimas que
se atopan nesta franxa de idade.
As traballadoras do centro de día para persoas maiores de Ribadeo, dependente da
Xunta de Galicia, prepararon durante meses actividades vinculadas ao 25 de
novembro, Día Internacional pola eliminación das violencias cara as mulleres,
intervencións terapéuticas centradas nas persoas maiores. Cando todo estaba
preparado para presentar estes traballos o pasado día 23, xornada sinalada en
Ribadeo para os principais actos vinculados a esta data de concienciación e
reivindicativa, a Consellería de Política Social enviou unha carta ao centro
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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segundo a cal impedía participar, secundar e apoiar calquera campaña en relación
ao 25 de novembro que non fóra a da Xunta de Galicia.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Por que motivo a Xunta de Galicia impediu participar, secundar, e apoiar aos
centros de política social dependentes da Administración autonómica, calquera
campaña en relación ao 25 de novembro que non fóra a da Xunta de Galicia?

Pazo do Parlamento, 5 de decembro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
María Luisa Pierres López
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 05/12/2018 13:43:08
María Luisa Pierres López na data 05/12/2018 13:43:14
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Julio Torrado Quintela na data 05/12/2018 13:43:18
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 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 historia do Álvaro Cunqueiro é a crónica dunha estafa anunciada. Unha
privatización que supón para as arcas públicas un canon anual que a
Administración debe pagar á empresa concesionaria de máis de 70 millóns de
euros ao ano.
Todo isto, enmarcado nun contexto de incumprimentos por parte da
Concesionaria, que ademais non escatima en pleitear con Administración para
reclamar más cartos.
O negocio resulta redondo para a UTE, que cada ano vai incrementando os seus
beneficios. No 2017, co Hospital funcionando a pleno rendemento, a
Concesionaria Novo Hospital de Vigo rexistrou uns beneficios de máis de 3
millóns de euros, fronte aos máis de 70 que debe desembolsar a Administración,
polo privatización do proxecto, o financiamento e a explotación.
Os pleitos da Concesionaria coa Administración, non se reducen unicamente á
Administración autonómica, fai pouco que vimos de coñecer a última sentencia,
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que aínda non é firme, en relación á discrepancia na exención do IBI entre a
Concesionaria e o Concello.
Neste contexto, sorprende ver a conivencia da Xunta de Galicia e do Servizo
Galego de Saúde coa Concesionaria, defendendo a exención fronte ao criterio do
Concello. De feito, ante a modificación da ordenanza fiscal que regula esta
exención, o xerente do SERGAS, interpuxo alegacións como representante do
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SERGAS e de GALARIA, ambas inadmitidas pro extemporaneidade e por falta
de lexitimidade respectivamente, no mesmo sentido que a propia Concesionaria,
o que demostra como a propia Administración autonómica, defende por enriba da
necesidade recadación da Administración local, o aumento de beneficios.

Ante esta situación o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta:
-

Vai a mudar o Goberno o seu posicionamento respecto ao tema do IBI?

Santiago de Compostela, 5 de decembro 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 05/12/2018 13:45:04
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Á MESA DO PARLAMENTO

Antón Sánchez García e Marcos Cal Ogando, deputados 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.

Na actualidade estase en pleno proceso de reforma regulamentaria para redefinir
a Redes Transeuropeas de Transporte definidas nos Regulamentos UE 1315/2013
do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2013 sobre as
orientacións da Unión para o desenvolvemento da Rede Transeuropea de
Transporte, e 1316/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 11 de
decembro de 2013 polo que se crea o Mecanismo “Conectar Europa”.
Entre estes corredores está o Corredor Atlántico do que ata agora estaba excluído
totalmente Galiza.
No mes de xuño de 2018 a Comisión da Unión Europea aprobaba a proposta de
integración de Galiza no Corredor Atlántico , o que significou, como tal proposta
e aínda en trámite no Parlamento Europeo (a votación programada no Comité do
Parlamento Europeo, prevista para o 25/10/2018), unha boa nova e a reparación
parcial do sinsentido que era a exclusión total de Galiza da rede de corredores de
mercadorías europea.
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Posteriormente o Parlamento galego, a iniciativa do Grupo Parlamentar de En
Marea, aprobaba unha Proposición non de lei na que se instaba á inclusión da
conexión Vigo-Porto no Corredor Atlántico, por ser unha conexión fundamental
para Galiza que atopa na unión co norte de Portugal un dos piares do seu futuro a
nivel económico.
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Máis tarde a Comisión de Transportes do Parlamento europeo , no día de 22 de
novembro, aprobou a inclusión de varias conexións, entre elas a Vigo-Porto no
Corredor Atlántico ou a Madrid-Valencia-Sagunto-Teruel-Zaragoza no Corredor
Mediterráneo.
Sorprendentemente, na xuntanza do Consello da Unión Europea de 3 de
decembro, non se incluíu na proposta debatida a conexión Vigo-Porto e si en
cambio a Madrid-Valencia-Sagunto-Teruel-Zaragoza.
Descoñecemos a razón pola que o goberno español non incluíu dita conexión na
proposta a debate, pero consideramos que é unha decisión que supón un trato
desigual e inxusto con Galiza, á que se aparta da posibilidade de acceder en
mellores condicións ao financiamento de actuacións de modernización e mellora
da competitividade das conexións ferroviarias de mercadorías.
O procedemento de reforma regulamentaria dentro das institucións europeas non
está rematado e estase a tempo de reparar esta situación.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Pregunta:

-Vai esixir a Xunta de Galicia ao Goberno español a defensa da inclusión da
conexión Vigo-Porto no Corredor Atlántico dentro do proceso de reforma
regulamentaria dos Regulamentos UE 1315/2013 do Parlamento Europeo e do
Consello do 11 de decembro de 2013 sobre as orientacións da Unión para o
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desenvolvemento da Rede Transeuropea de Transporte, e 1316/2013 do
Parlamento Europeo e do Consello do 11 de decembro de 2013 polo que se crea
o mecanismo “Conectar Europa”.?
Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018.
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Asdo.: Antón Sanchez García
Marcos Cal Ogando
Deputados do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 05/12/2018 13:47:04
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Marcos Cal Ogando na data 05/12/2018 13:47:13
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Á Mesa do Parlamento
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.
Dende o ano 1959 Ence ocupa unha importante superficie na marxe esquerda da
ría, entre os municipios de Pontevedra e Marín. A súa situación non é a máis
axeitada e tanto é así que ata o propio presidente da Xunta de Galicia se subiu a
ese carro un día de Pleno no Parlamento de Galicia. O rexeito veciñal levou a
unha transacción acordada por unanimidade no Parlamento de Galicia hai tres
lexislaturas para atopar unha nova situación para Ence fóra da ría de Pontevedra.
Ese rexeitamento tamén sacou á rúa a unhas 20 000 persoas en Pontevedra cando
o goberno de Mariano Rajoy (en funcións e por delegación a unha directora
xeral) concedía a Ence unha prórroga por 60 anos máis, coa bendición do
Goberno galego.
Sobre as 09:00 horas do día de hoxe, propagábase un incendio na factoría (e que
foi controlado unha media hora despois), polo que ardía unha torre de
refrixeración diante de oficinas da empresa e ao carón do secapastas.
Desaloxouse a fábrica e non houbo danos persoais, mais as lapas foron moi altas
e xeraron unha densa columna de fume.
A Dirección da compañía emitiu esta mesma mañá un comunicado oficial
informando que o fume non afectou ás poboacións circundantes e que analizarán
as causas do incendio. Nada máis.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten noticias o Goberno de cales foron as causas da orixe do incendio ocorrido
esta mañá do 5 de decembro?

Pazo do Parlamento, 5 de decembro de 2018
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 05/12/2018 13:57:58
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 05/12/2018 13:58:04
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María Luisa Pierres López na data 05/12/2018 13:58:08
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Á MESA DO PARLAMENTO

Flora Miranda Pena, 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 Hospital Clínico Universitario, integrado no Complexo Universitario de
Santiago (CHUS), dá servizo a unha área de poboación de case 400.000
habitantes, ao que hai que incluír toda a poboación flotante e visitantes que
soporta a cidade.

O Concello de Santiago cedeu terreos hai xa máis de 19 anos para a construción
por parte da administración do actual estacionamento do hospital. Ademais, a
administración local ofrece varias liñas de bus urbano e realizou unha ampliación
dunha das liñas para conectar o Hospital co aparcadoiro municipal de Volta do
Castro, que desconxestiona o entorno hospitalario e resulta asequible para todas
as economías.

Ademais, o ano 2017, o Alcalde de Santiago transmitiulle ao Conselleiro o seu
ofrecemento para colaborar na ampliación e reformas dos hospitais do complexo,
ademais de incidir na busca de solucións para o problema do estacionamento.
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A veciñanza da Choupana e Santa Marta, anexas ao Hospital, transmitiulle ao
Concello de Santiago queixas e necesidades sobre a problemática arredor da
ampliación e reordenación do estacionamento do Hospital Clínico trala cal
celebrouse unha reunión entre A Concellaría de Espazos Cidadáns e a xerencia
do CHUS chegando a unha serie de acordos para a mellora da mobilidade e o
estacionamento na zona garantindo a accesibilidade peonil.
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Seguindo o acordado nesa reunión o Concello modificou o PXOM para permitir
a ubicación dun estacionamento de catro plantas baixo un espazo público, na
parcela sita xunto ao CIMUS para dar servizo ao centro hospitalario. A posteriori
a Xerencia do Clínico evitou emitir notas concretas sobre os avances que se
trataron ante varias solicitudes reiteradas.
Por ese motivo o Concello de Santiago aprobou en pleno urxir á Xerencia do
CHUS a realizar os trámites pertinentes para a ampliación e reordenación do
citado aparcadoiro, garantindo a accesibilidade.
Por iso, e sen que a Xerencia retomara o diálogo en torno a ampliación e
reordenación do aparcadoiro do CHUS, o Pleno de Santiago de Compostela
decidiu:

1. Urxir á Xerencia do CHUS a que realice os trámites pertinentes para a
ampliación e reordenación do aparcadoiro do Hospital Clínico, impedindo o
aparcamento en beirarrúas e garantindo a accesibilidade, mantendo o diálogo e
acordo co Concello de Santiago.

2.Solicitar á Xerencia do CHUS que complete o estudo que acordou elaborar
sobre as necesidades de estacionamento, cuantificando a demanda de
traballadores/as e as demandas das persoas usuarias, diferenciando entre períodos
de ocupación ao longo do día.
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3. Instar á Xunta de Galicia a que contemple e incorpore nos próximos
orzamentos de 2019 as partidas necesarias para realizar a construción do novo
parking público que dea servizo ao Hospital Clínico.

4.-Dar traslado dos seguintes acordos ao Parlamento de Galicia e a todos os
grupos parlamentares nel representado.
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Por ese motivo, o grupo Parlamentar de En Marea faise eco do acordo do Pleno
do Concello de Santiago entendendo que as limitacións para a accesibilidade ao
centro hospitalario agravan a situación de accesibilidade á sanidade pública.
Ademais limitan a equidade neste acceso, dado que os prezos dos aparcadoiros
privados son inasequibles para moitos e moitas pacientes e os recursos
dispoñibles para o achegamento ás infraestruturas hospitalarias non son
suficientes para facilitalo para as persoas con todo tipo de diversidades clínicas e
funcionais, amparando discriminacións e desigualdade.

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

-

Que medidas exerceu a Xerencia do Hospital Clínico para resolver os
problemas de aparcadoiro e ofrecer unha solución accesible, gratuíta,
equitativa, digna,

e que garanta o achegamento das persoas con

necesidades de saúde diversas ao centro hospitalario, respectando os
acordos previos co Concello de Santiago?

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018.

Asdo.: Flora Miranda Pena

CSV: REXISTRO-MDGSLSX2B-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 05/12/2018 14:29:15
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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 á cobertura de presencias de
persoal nos servizos de coidados intensivos e reanimación no Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo.

O servizos de coidados intensivos e reanimación están considerados coma “servizos
especiais” dentro do Servizo Galego de Saúde. A súa complexidade, a elevada
especialización da atención e a situación clínica complexa das e dos doentes o
xustifican.
Nestes servizos o persoal de enfermaría, tanto DUE coma TCAE, fanse cargo do
control continuo do estado das e dos doentes que require control de diversa
aparataxe coma por exemplo respiradores, bombas de infusión con diversas drogas,
hemodiálise, drenaxes, medidores de presión intracraneal ou abdominal,
marcapasos, etc. Ao mesmo tempo o persoal de enfermaría faise cargo do control da
medición de diversos parámetros coma as constantes vitais, balance hídrico, inxesta,
etc e tamén da hixiene, mobilización e nutrición de estas persoas, entre moitas
cousas, incluíndo tamén o acompañamento das e dos doentes na realización das
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probas complementarias que precisen coma poden ser os TAC ou as RNM.
Estes exemplos dan a medida do elevado grao de complexidade e continuidade dos
coidados e, polo tanto, da necesidade de que as ratios de persoal se cumpran.
Ao mesmo tempo, son unidades nas que moitos dos ingresos, sobre todo no que ten
que ver coas unidades de coidados intensivos, non son previsibles, polo que se fai
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moi necesario manter ditas ratios para que o persoal estea dispoñible para atender os
ingresos de doentes críticos.
Desgraciadamente, estas ratios estanse a incumprir no hospital Álvaro Cunqueiro,
sendo cada vez máis frecuentes os “descubertos” de persoal nestas unidades. Unha
situación que incrementa de xeito irreposnable a craga de traballo do persoal e
empeora a calidade asistencial.
As baixas e permisos do persoal de enfermaría non se están a cubrir de forma
normal. Feito que obriga ao resto do persoal a facerse cargo das e dos doentes que
levan estas profesionais.
Ao mesmo tempo, é habitual que se mova persoal de estes servizos para cubrir as
baixas e permisos de outros servizos que tampouco son cubertas coa lista de
contratación, algo totalmente inasumible.
Este panorama ten a complicación engadida do deseño arquitectónico das unidades,
que limitan o control visual das camas dende diversos puntos. Feito que fai moi
difícil o control das e dos doentes doutras zonas da unidade cando se asume un
incremento da carga de traballo.
Por non falar do contraproducente que é en termos de prevención de infeccións
nosocomiais o deprazamento de persoal entre diferentes unidades nas que pode
haber doentes inmunodeprimidas/os e/ou doentes infecciosas/os.
Ante estas circunstancias, o Grupo Parlamentario de En Marea formula as seguintes
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preguntas para a súa resposta oral en Pleno:
Vai tomar algún tipo de medida a Consellería de Sanidade para evitar mover ao
persoal nestas unidades e darlle cobertura ás baixas e permisos mantendo sempre
cubertas as ratios correspondentes de DUE e TCAE?
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Santiago de Compostela, 5 de decembro 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 05/12/2018 16:49:44
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López e Luís Manuel Álvarez
Martínez, 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.
En Galicia temos normativa sobre a xestión dos pneumáticos fóra de uso dende o
ano 2005, isto é, dende o Real decreto 1619/2005 e o Plan de Xestión de
Residuos Industriais de Galicia 2016-2020, ademais de serlle de aplicación a Lei
21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.
A empresa Racso Soluciones, S.L. fixo dúas solicitudes en 2017:
1. Á Xunta de Galicia, autorización para ser xestor de valorización de
pneumáticos ao final da súa vida útil nunha nave en desuso do polígono de
Botos (en Lalín), solicitude que tivo entrada na Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda.
2. Ao Concello de Lalín, comunicación previa de obras sobre esa nave en
desuso no polígono de Botos.
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Comezou entón un período de consultas pola consellería, no marco dun trámite
de avaliación ambiental simplificada (Grupo 9 e do Anexo II da Lei de 2013), e
así a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático formulou
informe de impacto ambiental do proxecto. En novembro daquel ano, a
consellería foi requirindo máis información, incluído o certificado de fin de obra
que debía emitir o Concello, mais a empresa non chegou a aportar ese preceptivo
certificado, polo que a consellería resolveu a caducidade do expediente hai uns
días.
E por que a consellería resolveu a caducidade do expediente? Pois porque faltaba
o certificado final de obra. E por que faltaba o certificado final de obra? Pois
porque o Concello de Lalín fixo os seus deberes, respondeu á comunicación
previa de obras da empresa no prazo establecido, pediu informes ao técnico
municipal de medio ambiente e logo este reclamou informes para subsanar
cuestións de seguridade, anti-incendios e tamén unha solicitude para autorización
de vertidos en Augas de Galicia. É dicir, o Concello de Lalín estivo recabando
información e documentación para decidir se outorgaba ou non a licenza
municipal para a obra sobre a nave e, nese mesmo tempo, a Consellería declarou
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
134667

a caducidade do expediente porque a empresa non presentou o fin de obra, mais o
Goberno non deu traslado da súa resolución de caducidade ao Concello.
E agora Racso Soluciones, S.L. inicia de novo a tramitación do expediente.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Entra dentro da lealdade institucional que o Goberno non dese traslado da súa
resolución de caducidade con relación á solicitude ao Concello por Racso
Soluciones S.L., tendo que se decatar os servicios municipais pola prensa de que
tiñan que suspender a tramitación do seu expediente?

Pazo do Parlamento, 5 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 05/12/2018 17:12:21
María Luisa Pierres López na data 05/12/2018 17:12:27
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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
Ana Pontón Mondelo, Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, 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 Centro Galego (CG) de Buenos Aires foi fundado en 1907 como entidade
social e cultural, e presta atención sanitaria desde 1912. A fonda crise económica que
atravesou Arxentina nos anos 90 do século pasado, condiciona a evolución deste centro.
A principios do século XXI, a Xunta de Galiza asina un Protocolo de actuación
co Centro Galego para a asistencia sanitaria dos seus asociados. En virtude deste
protocolo, créase a Fundación Galiza Saúde que xestionará a área hospitalaria da
Mutual e compromete recursos para a dotación fundacional do goberno galego. O
Centro Galego aportaría as cotas dos seus socios mutualistas e deber o uso dos bens
móbeis e inmóbeis que constitúen as instalacións sanitarias da Mutual.
En 2011, despois de que perdera o candidato á presidencia do Centro Galego
apoiado por Alberto Núñez Feixóo, a Xunta toma a decisión de liquidar a Fundación
CSV: REXISTRO-NhLKqvQTh-3
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Galiza Saúde, acelerando unha crise que pon en risco a atención sanitaria e a
pervivencia do patrimonio cultural. O goberno galego nin tan sequera avaliou o plan de
viabilidade que a nova directiva elaborou consumando o abandono da Xunta deste
centro emblemático da emigración galega na Arxentina.

1
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O Secretario Xeral de emigración, a esta altura, Santiago Camba afirmaba
oficialmente que Galiza ““seguirá apoiando economicamente ao centro galego” e
“presionará para implicar ao Goberno de España na axuda económica aos hospitais
españois do exterior.”
Porén a realidade foi por outros derroteiros. O CG entra en concurso e a Xustiza
Nacional do Civil resolve en outubro de 2012 a intervención do instituto, confirmada en
2013 pola Cámara Nacional Civil, a través do Instituto Nacional de Asociativismo e
Economía Social (INAES).
Desde esa data o CG tivo tres interventores. A situación agrávase após a
decisión de desvincular ao CG de OSPAÑA, o que tería evitado as dificultades
económicas deste hospital e que ten sido motivo de controversia.
Baixo a actuación do último interventor, designado polo goberno neoliberal de
Macri, prodúcese un desmantelamento do Hospital. Segundo se ten denunciado, a
actuación da intervención provocou o despido de 1200 persoas, desorde administrativo
e financeiro, e careceu dunha estratexia que permitira a continuidade do centro. O
obxectivo non era reflotar o centro, senón desmantelar o hospital.
O centro galego tiña unha débeda de 60 millóns de pesos antes da intervención
do INAES en 2012. Hoxe estímase que pode ser de 1.700 millóns de pesos,
fundamentalmente polos retrasos nos pagos e salarios e polos custes de despidos que
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foron declarados nulos ou improcedentes pola xustiza arxentina.
A situación do CG é límite. A finais de decembro está convocada unha asemblea
decisiva. Se non tomamos medidas pode perderse un dos emblemas da emigración
galega, coa venta do Hospital e un futuro incerto para o patrimonio cultural e artístico
deste centro.

2
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O Parlamento de Galiza ten aprobado unha declaración institucional na que se
resaltaba o valor deste centro e se definía como obxectivo “conservar unido todo o
patrimonio inmobiliario, artístico e cultural que conforma o Centro Galego de Buenos
Aires.” e demandábase a “Xunta de Galicia e mesmo do Goberno Español –a través do
Ministerio de Asuntos Exteriores– actuacións concretas diante do Goberno Arxentino
encamiñadas a solucionar definitivamente o gravísimo problema polo que atravesa a
centenaria institución. Reclamamos, en primeiro lugar, vontade política para preservar e
garantir a atención médica de calidade dos actuais socios e socias e a protección do
patrimonio artístico, documental, bibliográfico, editorial... e solicitamos esforzos para
consensuar unha solución que impida a demolición e a especulación inmobiliaria dun
predio que debe seguir sendo referente de Galicia en Buenos Aires.”
Porén nada se ten avanzado e urxe unha solución satisfactoria que evite o
desmantelamento do Centro Galego. É preciso evitar a venta e consensuar unha
solución que permita a pervivencia deste centro.

Polo dito formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que ten previsto facer a Xunta de Galiza para salvagardar o Centro Galego de
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Buenos Aires?

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018

Asdo.: Ana Pontón Mondelo

3

134671

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

Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Á MESA DO PARLAMENTO

Ánxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, 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, sobre o peche da escola
unitaria de Sada.

Hai tempo que o Partido Popular decidiu desmantelar a educación guiado polo
convencemento de que se trata dun gasto e non dun investimento necesario para
garantir un futuro digno á xente moza e ao propio país.

O ano pasado, o Goberno da Xunta pechou varios centros en O Porriño,
Ribadavia, As Pontes e Outes, confiando en que a calma chicha do verán ocultase
o seu novo recorte ao ensino. Non foi así. O conxunto da comunidade educativa
opúxose á súa decisión por considerala unha nova agresión á educación pública.
Porén, isto non impediu que a Consellería de Educación, comandada (aínda) por
Román Rodríguez, fulminase finalmente os centros, estafando ás familias –que
xa decidiran un lugar de estudo para os seus fillos– e vulnerando os dereitos
laborais dos profesores –que non souberon ata o último momento que tiñan que
cambiar de destino–.

A comezo de curso, o Partido Popular acometeu un novo recorte á educación
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pública, atacando ao elo da cadea más feble: as escolas unitarias cuxo cometido é
o de garantir unha formación próxima e de calidade aos rapaces e rapazas que
habitan espazos baleirados polo desleixo do Goberno.

A Consellería de Educación resolveu pechar a Escola de Educación Infantil de
Apeadeiro, no concello coruñés de Cambre, e a de Solbeira, en Paderme de
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Allariz, Ourense, alegando que non contan cun número suficiente de alumnos, xa
que en cada un dos centros so hai matriculados tres rapaces e rapazas. A
Consellería decidiu, así mesmo, suprimir 74 unidades en centros escolares de
educación infantil, primaria e especial, e anular 19 clases que foran habilitadas
para afrontar subas do número de alumnado.

Pola súa banda, a escola unitaria de Sada atópase nunha situación de incerteza. A
Consellería de Educación comunicou onte (4/12/2018) ás familias a súa intención
de pechar a escola de Carnoedo e trasladar ás alumnas ao colexio de Mondego á
volta de vacacións de Nadal. Outra vez aproveitando o período de lecer. A
decisión da Xunta colleu ás familias e ao Concello por sorpresa. É certo que a
matrícula deste curso é moi reducida, pero argumenta que a Xunta autorizou que
se iniciase o curso nestas condicións e apela aos trastornos que se derivarán do
traslado dos cativos a estas alturas.

O alcalde de Sada púxose en contacto cos responsables de Educación para esixir
explicacións polo posible peche. O rexedor manifestou o rexeitamento do
Goberno local á decisión autonómica e solicitou o apoio de todos os grupos da
Corporación para manter aberta a unitaria ata xuño e adoptar as medidas que
correspondan en función das matrículas do vindeiro curso.

Malia todo, aínda non está claro que a actividade do centro vaia ter continuidade.
Por este motivo, Sada, pais e nais dos alumnos e alumnas matriculados decidiron
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manifestarse coa intención de que non se peche a escola de Carnoedo
demandando unha resposta positiva por parte da Xunta. A escola continuará
aberta?

O peche das escolas unitarias reviste especial gravidade porque contribúe a
precarizar, aínda máis, os servizos públicos aos que ten acceso a cidadanía,
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dificultando que esta poida desenvolver proxectos de futuro e comprometendo a
posibilidade de fixar ao territorio a nosa cada vez máis minguante poboación. O
peche das escolas unitarias non afecta só aos rapaces e rapazas; non afecta só as
súas familias, que terán que buscar novas maneiras de organizar as súas rotinas;
afecta ao modelo de país que queremos. Ao recortar en educación, o Partido
Popular compromete o futuro do noso territorio e insiste na expulsión das novas
xeracións. Isto é algo que non nos podemos permitir.

Vimos de coñecer que a natalidade en Galicia acadou mínimos históricos o
pasado ano. Os 18.312 nacementos do ano pasado supoñen a cifra máis baixa
dende que existe rexistros históricos. O número descendeu un 4% respecto do
exercicio anterior. Fronte a isto, contabilizáronse un total de 31.600 defuncións.

Os nacementos concéntranse sobre todo nos concellos próximos as capitais y
principais cidades do eixo atlántico, o que significa que o interior rural de Galicia
continúa esmorecendo. Mentres que en Pontevedra e A Coruña houbo,
respectivamente, 6.876 e 7.689 nacementos, en Ourense e Lugo só se produciron
1.683 e 2.064 partos.

Isto non sucede por casualidade. Galicia mingua porque as políticas do Partido
Popular son incapaces de garantirlles ás familias as condicións mínimas para
asentarse e desfrutar dunha vida digna. Para reverter o devalo demográfico é
prioritario investir nos servizos públicos, e, moi especialmente, na educación.
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Ningunha parella vai decantarse por formar unha familia se non ten xeito de
educar as súas crianzas sen que iso desbarate por completo as súas vidas.

É por iso que, mentres haxa rapaces e rapazas, ningunha escola unitaria debería
pechar, xa que ademais de cumprir a función educativa que lles corresponde,
reforzan a continuidade da poboación local. Se unha parella sabe que vai ter
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asegurada a educación dos seus fillos e fillas na contorna próxima, é moito máis
probable que se decante por permanecer no lugar que se o acceso á educación
pública depende de se o resto da veciñanza decide formar familias no mesmo
período.

Por todo o exposto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno:
 Vai manter a Xunta de Galicia aberta a escola unitaria de Carnoedo, en
Sada ?

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018.

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda
Luca Chao Pérez
Deputadas do G.P. de En Marea
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Á Mesa do Parlamento
María Luisa Pierres López, Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado
Quintela, Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Vilán Lorenzo, 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.
A mocidade galega, de entre 16 e 35 anos, ten atopado na vivenda unha das súas
principais batallas.
A emancipación en solitario, cunha única fonte de ingresos, é pouco probable por
debaixo dos 30 anos. Tan só o 19 por cento o conseguiu a finais de 2017 (a
primeiros do 2013 eran o 21,9 por cento), segundo os últimos datos do
Observatorio de Emancipación do Consello da Xuventude de España (CJE).
Eurostat o ratifica: a idade media á que se abandona a casa familiar (29,3 anos) é
a sexta máis alta en Europa.
Isto é así porque a porcentaxe de ingresos que os menores de 30 anos deben
destinar para acceder a unha vivenda supera o 30 por centro recomendable. No
caso das persoas asalariadas en solitario é sanguento: o aluguer cómese un 88,8
por cento dos seus ingresos e a compra un 61 por cento.
O actual Plan de vivenda 2018-2021 prevé dous tipos de axudas, tanto para o
aluguer como para a compra de menores de 35 anos. Nun caso a axuda ascende a
un máximo de 10.800 € para a compra de vivenda, ou axudas de ata o 50 por
centro da renda para o alugueiro.
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Este tipo de axudas, que no caso de compra, está restrinxida a vivendas en
concellos con menos de 5.000 habitantes, non chegan a todos ou todas as mozas e
non teñen en conta que estes residen e queren residir onde existen os mellores
servicios, comunicacións e oportunidades de traballo, algo que dificilmente
acontece no rural galego.
A incapacidade económica tanto para alugar ou comprar vivenda nas grandes
vilas galegas, é especialmente complicada para todos e todas as mozas. A finais
do primeiro semestre de 2017 se constataba que, para alugar, unha persoa moza
debería dedicar o 85 por cento do seu salario para poder emanciparse. Algo que é
totalmente inasumible e ao que contribúe, entre outras cuestións, ó
empobrecemento deste sector da poboación, así como ó retraso na súa
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independencia, paternidade, maternidade, e polo tanto ó avellentamento da
poboación.
Dentro da Consellería de Política Social e do programa Emancipación Xuvenil, o
que pretende ser unha axuda para dirixir ós e ás mozas no seu proceso de
emancipación, tense reducido dende case ano e medio, a unha simple pantalla na
que a única ligazón vixente en materia de vivenda fai referencia ó Plan de
vivenda estatal 2018-2021.
A realidade é que non parece ter moito sentido que un Plan específico da Xunta
de Galicia se reduza a ser a simple antesala doutro plan estatal, sen aportar as
especifidades da nosa comunidade no proceso de busca de vivenda.
Desde o Grupo Parlamentario Socialista consideramos que é preciso dirixir dun
mellor modo a posibilidade de emancipación dos e das mozas galegas, e
asegurando especialmente o seu acceso á vivenda, explorando todas as
posibilidades que permitan adaptarse as necesidades deste colectivo, desde a súa
etapa de formación. Só a información ben recibida pode facilitar o coñecemento
real dos dereitos e con elo a capacidade de exercelos.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que medidas complementarias as contempladas no Plan estatal de vivenda
considera este Goberno necesario reforzar para garantir o acceso á vivenda das
persoas mozas galegas?
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Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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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 o proceso de recentralización política no Estado español e a
posición de Galiza ao respecto.

Nos últimos anos Galiza viuse afectada por un proceso de recentralización
política desenvolvido aproveitando a crise económica como coartada. Os sucesivos
gobernos españois acometeron mudanzas que limitaron o exercicio das competencias
transferidas ao noso país estreitando, aínda máis, o autogoberno galego.
Todas estas mudanzas leváronse a cabo co visto e prace do Partido Popular na
Xunta de Galiza que actuou de cómplice necesario e mesmo de alumno avantaxado
durante a última década.
Nos últimos meses, as forzas políticas da dereita española, avanzaron unha nova
ofensiva recentralizadora. Neste senso, o presidente do Partido Popular, Pablo Casado,
anunciou que a vontade da súa formación –a mesma que preside a Xunta de Galiza-- de
CSV: REXISTRO-St1QE9ePl-4
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quitar as competencias de Educación e Sanidade ás autonomías.
“¿Qué pintan las autonomías decidiendo si solo se estudia el río de su pueblo o
qué idioma se tiene que hablar en el recreo?”, afirmaba no mes de novembro, Casado
facendo alarde dunha mestura entre ignorancia supina e absoluto desprezo cara os
distintos territorios, no que a nós respecta, cara á Galiza.
1
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O obxectivo do Partido Popular é que a Xunta de Galiza torne nunha xestoría e
apenas asuma o pagamento das nóminas do profesorado e persoal sanitario mais en
ningún caso que decida sobre a selección dese persoal e moito menos sobre o deseño,
planificación e ordenación destes servizos públicos que son, ademais, dereitos
fundamentais.
A ofensiva recentralizadora da dereita non fica apenas no ensino. Sanidade e
xustiza están tamén no punto de mira, no ataque que o Partido Popular está a deseñar e
pretende lanzar contra o autogoberno do noso país. Cuestión que foi apoiada
publicamente polo Partido Popular en Galiza e polo presidente da Xunta dun país,
cómpre lembrar, que no estreito marco autonómico goza de competencias plenas en
materia educativa e sanitaria.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Apoia a Xunta de Galiza o proceso recentralizador que a dereita, a comezar polo
Partido Popular, pretende levar a cabo no Estado español?
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Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
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Noa Presas Bergantiños
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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 os medios e recursos dos que dispón Galiza en materia de
protección das mulleres en situación de violencia machista.

O 5 de decembro Galiza rexistrou un intento de asasinato machista que tivo
lugar no Concello do Grove. Un home disparou a que fora a súa compañeira, da que tiña
unha orde de afastamento en vigor.
Feriuna, atrincheirouse na vivenda e despois pegouse un tiro sendo trasladadas
ambas as dúas persoas ao Hospital de Montecelo. O home fora detido había tres meses
por violencia machista e contaba cunha orde de afastamento en vigor.
No que vai de ano en Galiza foron asasinadas pola violencia machista tres
mulleres, na última década a cifra ascende a 45.
Segundo o informe estatístico do Sistema VioGén (a 30 de novembro de 2018)
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en Galiza hai 27.153 vítimas de violencia machista e 29.561 casos dos que 3.462 están
catalogados como activos. Deles, 356 están situados nun nivel de risco medio, 7 alto e 1
extremo; os restantes 1.470 considéranse de risco non apreciado.

1

134683

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 intento de asasinato machista e o feito de que existise sobre o detido unha
orde de afastamento en vigor exixe unha reflexión ampla sobre os recursos dos que
dispomos no noso país para garantir a protección daquelas mulleres que denuncian.
Neste senso, axentes da policía que participaron na xornada de formación
organizada pola Delegación do Goberno español en Galiza denunciaron a precariedade
na que traballan e o feito de non disporen dos recursos necesarios para garantir os
dereitos das mulleres en situación de violencia machista.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Cre a Xunta de Galiza que existen medios suficientes no noso país para garantir
a protección das mulleres en situación de violencia machista?

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
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A Mesa do Parlamento
Sandra Vázquez Domínguez María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo,
Moisés Rodríguez Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero Fernández e
Miguel Tellado Filgueira, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno galego explique canto
antes a súa posición sobre un tema de gran interese na nosa Comunidade Autónoma.
Neste días vimos de coñecer os datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística
sobre as actividades de I+D, nos que se pon de manifesto que Galicia e a segunda
comunidade na que máis aumentou o gasto en I+D en 2017, concretamente máis dun
13%, situándose en niveis previos á crise.
Polo tanto, estes datos permiten verificar que Galicia está a consolidar un ecosistema
de innovación conectado coa realidade produtiva, con capacidade para impulsar un
crecemento económico sostible e sostido a longo prazo, con capacidade para xerar
novas oportunidades e empregos de calidade.
A Axencia Galega de Innovación, Gain, esta a desenvolver un papel fundamental no
desenvolvemento desta folla de ruta, articulando todo tipo de instrumentos de apoio a
I+D+i que van desde o financiamento ata o acompañamento, tamén no acceso e
apertura de novos mercados, así como ao fortalecemento dos centros de coñecemento
existentes na comunidade galega.
Polo exposto, os deputados asinantes formulamos a seguinte pregunta en Pleno:
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Que medidas está a adoptar o Goberno galego para contribuír a consolidar o esforzo
en I+D+i que se vén realizado, principalmente ao abeiro do Plan Galicia Innova 2020?

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2018
Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Abel Losada Álvarez e Noela Blanco Rodríguez,
deputados e deputada 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 motivada pola dimisión en bloque de numerosos/as xefes/as
de servizo de atención primaria na área sanitaria de Vigo, as causas polas
que se produce esta dimisión, as consecuencias que produce e a necesidade
de coñecer a posición do Goberno galego sobre esta situación.
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A Atención Primaria é un elemento central no bo funcionamento dun sistema
sanitario, pola súa capacidade resolutiva e pola repercusión que sobre todo o
sistema ten o que ocorre nos centros de atención primaria. A optimización do seu
rendemento produce maior liberación de traballo dos centros hospitalarios. Por un
lado pola resolución de problemas en primeira instancia que, de non ser
afrontados, agrávanse ata provocar ingresos e tratamentos máis complexos.
Tamén un bo funcionamento da atención primaria xera menores frecuentacións
dos e das pacientes ás urxencias hospitalarias, sensibles á acumulación de casos.
De maneira reiterada colectivos profesionais, sindicatos, persoas usuarias e
persoal do Sergas vén denunciando durante os últimos tempos a perda progresiva
de recursos materiais e humanos que dificultan, cada vez máis, a posibilidade de
ofrecer un servicio de calidade á cidadanía. A política de recursos humanos da
Consellería de Sanidade está desequilibrando a capacidade asistencial dos
centros, non substituíndo os e as profesionais e agrupando servicios e atención
nos centros de atención primaria das cabeceiras de comarca, co obxectivo de
recortar o gasto a pesares das consecuencias na calidade de asistencia. Esta
apenas nula cobertura de médicos/as de familia e pediatras vén provocando
incerteza e inquedanza na poboación, que comproba como está perdendo servizos
de maneira progresiva. Só na comparativa dos orzamentos presentados pola
propia Xunta de Galicia recóllese que o número de profesionais en Atención
Primaria previsto para 2018 era de 8419, mentres que para 2019 reducíase en 58
efectivos ata quedar en 8361.
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No que corresponde aos recursos materiais, a capacidade de atención primaria
vén estando recortada tamén polas minguantes partidas destinadas a atención
primaria, en favor doutros investimentos inconcretos e ás veces non de todo
xustificados noutros eidos da consellería.
No Plan funcional, mentres se recortan materiais e persoal os e as profesionais
vén acumuladas as súas tarefas administrativas e de coordinación, pero non
aumentan as súas oportunidades de aplicación profesional nun posible aumento
do catálogo de probas diagnósticas que poden determinar, ou co intento de limitar
a prescrición da enfermería que mantiveron os gobernos do PP dificultando o
funcionamento cotiá e real dos servizos.
Por varios destes motivos sinalados e por outras cuestións específicas, vénse de
coñecer a renuncia conxunta á xefatura de servizo de numerosos profesionais da
área sanitaria de Vigo, que denuncian así a inacción e oídos xordos da consellería
ante as súas demandas. Esta dimisión en bloque pon en entredito de maneira
definitiva a capacidade da consellería de resolver os problemas xurdidos cos
profesionais, como xa ocorrera co intento de aplicación da figura do pediatra de
área.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Acepta a Xunta de Galicia que a dimisión en bloque de numerosos/as xefes/as de
servizo de atención primaria supón un punto de necesaria inflexión da súa política
sanitaria?

Pazo do Parlamento, 10 de decembro de 2018
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Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/12/2018 16:47:21
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños,
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres e Ana Pontón
Mondelo, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, polo trámite de urxencia.

Xustificación da urxencia
A urxencia vén xustificada pola alarma e preocupación xerada pola posíbel
venta do patrimonio artístico, cultural e inmobiliario que conforma o Centro Galego de
Buenos Aires.

Exposición de motivos
O Centro Galego (CG) de Buenos Aires foi fundado en 1907 como entidade
social e cultural, e presta atención sanitaria desde 1912. A fonda crise económica que
atravesou Arxentina nos anos 90 do século pasado, condiciona a evolución deste
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Centro.
A principios do século XXI, a Xunta de Galiza asina un Protocolo de actuación
co Centro Galego para a asistencia sanitaria dos seus asociados. En virtude deste
protocolo, créase a Fundación Galiza Saúde que xestionará a área hospitalaria da
Mutual e compromete recursos para a dotación fundacional do Goberno galego. O
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Centro Galego aportaría as cotas dos seus socios mutualistas e deber o uso dos bens
móbeis e inmóbeis que constitúen as instalacións sanitarias da Mutual.
En 2011, despois de que perdera o candidato á presidencia do Centro Galego
apoiado por Alberto Núñez Feixóo, a Xunta toma a decisión de liquidar a Fundación
Galiza Saúde, acelerando unha crise que pon en risco a atención sanitaria e a
pervivencia do patrimonio cultural. O Goberno galego nin tan sequera avaliou o plan de
viabilidade que a nova directiva elaborou consumando o abandono da Xunta deste
Centro emblemático da emigración galega na Arxentina.
O Secretario Xeral de emigración, a esta altura, Santiago Camba afirmaba
oficialmente que Galiza ““seguirá apoiando economicamente ao Centro Galego” e
“presionará para implicar ao Goberno de España na axuda económica aos hospitais
españois do exterior.”
Porén a realidade foi por outros derroteiros. O CG entra en concurso e a Xustiza
Nacional do Civil resolve en outubro de 2012 a intervención do instituto, confirmada en
2013 pola Cámara Nacional Civil, a través do Instituto Nacional de Asociativismo e
Economía Social (INAES).
Desde esa data o CG tivo tres interventores. A situación agrávase após a
decisión de desvincular ao CG de OSPAÑA, o que tería evitado as dificultades
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económicas deste hospital e que ten sido motivo de controversia.
Baixo a actuación do último interventor, designado polo goberno neoliberal de
Macri, prodúcese un desmantelamento do Hospital. Segundo se ten denunciado, a
actuación da intervención provocou o despido de 1.200 persoas, desorde administrativo
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e financeiro, e careceu dunha estratexia que permitira a continuidade do Centro. O
obxectivo non era reflotar o Centro, senón desmantelar o hospital.
O Centro Galego tiña unha débeda de 60 millóns de pesos antes da intervención
do INAES en 2012. Hoxe estímase que pode ser de 1.700 millóns de pesos,
fundamentalmente polos retrasos nos pagos e salarios e polos custes de despidos que
foron declarados nulos ou improcedentes pola xustiza arxentina.
A situación do CG é límite. A finais de decembro está convocada unha asemblea
decisiva. Se non tomamos medidas pode perderse un dos emblemas da emigración
galega, coa venta do Hospital e un futuro incerto para o patrimonio cultural e artístico
deste Centro.
O Parlamento de Galiza ten aprobado unha declaración institucional na que se
resaltaba o valor deste Centro e se definía como obxectivo “conservar unido todo o
patrimonio inmobiliario, artístico e cultural que conforma o Centro Galego de Buenos
Aires”, e demandábase a “Xunta de Galicia e mesmo do Goberno Español –a través do
Ministerio de Asuntos Exteriores– actuacións concretas diante do Goberno Arxentino
encamiñadas a solucionar definitivamente o gravísimo problema polo que atravesa a
centenaria institución. Reclamamos, en primeiro lugar, vontade política para preservar e
garantir a atención médica de calidade dos actuais socios e socias e a protección do
patrimonio artístico, documental, bibliográfico, editorial... e solicitamos esforzos para
consensuar unha solución que impida a demolición e a especulación inmobiliaria dun
CSV: REXISTRO-Ap9bxZeR7-9
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predio que debe seguir sendo referente de Galicia en Buenos Aires.”
Porén nada se ten avanzado e urxe unha solución satisfactoria que evite o
desmantelamento do Centro Galego. É preciso evitar a venta e consensuar unha
solución que permita a pervivencia deste Centro.
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Por todo isto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través das
deputadas e deputados asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral
ante o Pleno, polo trámite de urxencia:
Que ten previsto facer a Xunta de Galiza para salvagardar o Centro Galego de
Buenos Aires?

Santiago de Compostela, 10 de decembro de 2018

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

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 10/12/2018 17:18:53
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María Montserrat Prado Cores na data 10/12/2018 17:18:58

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/12/2018 17:19:01

Olalla Rodil Fernández na data 10/12/2018 17:19:07

Noa Presas Bergantiños na data 10/12/2018 17:19:09
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Xosé Luis Bará Torres na data 10/12/2018 17:19:10
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Luís Villares Naveira, Paula Vázquez Verao, Antón Sanchez García,
Carmen Santos Queiruga, Flora Miranda Pena, Marcos Cal Ogando,
Pancho Casal Vidal, Luca Chao Perez, Anxeles Cuña Bóveda, Julia
Torregrosa Sañudo, Paula Quinteiro Araujo, Davide Rodríguez Estévez,
Eva Solla Fernández e Manuel Lago Peñas, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro disposto no
artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA para
a súa resposta oral en Pleno, con carácter urxente.

Xustificación da Urxencia.

Como En Marea ven alertando en sucesivas iniciativas, dende fai case un ano, a
aplicación do novo Bono Social Eléctrico implantado polo anterior Goberno do
Estado vai ser un drama para miles de fogares galegos. Ningunha das propostas
que trasladamos a este Parlamento conseguiron o apoio do Partido Popular.

A falta evidente de información axeitada e trabas burocráticas intolerables que
levan á situación mencionada.
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En concreto á data de redacción desta iniciativa só 60.000 fogares conseguiron
renovar o Bono dos máis de 230.000 beneficiarios anteriores. E todo isto despois
de tres aprazamentos da data final de renovación. O 31 de decembro finaliza o
último aprazamento, co que no recibo de xaneiro miles de familias van ter unha
moi desagradable sorpresa. En moitos casos porque non tiñan nin coñecemento
de que vencía o bono social que tiñan en vigor.

134696

Agrávase esta situación coa consecuencia que tamén implica a perda do Bono
Social, como é a protección contra os cortes de luz nos fogares que non podan
asumir o recibo. Desta maneira poderiámonos encontrar en pleno inverno con
miles de fogares galegos sen luz ou ter que elixir entre comer ou poder quentarse.
Consideramos que esta situación é inadmisible nun país como Galicia, situación
provocada polo desinterese dos gobernos do Partido Popular de atender as
maiorías socias afectadas pola pobreza enerxética, 600.000 persoas en Galicia,
desatendidas que serán incapaces de acadar nos seus fogares as temperaturas
adecuadas, pola codicia das eléctricas e a complicidade dos gobernos que
lexislan so para garantirlles inxentes beneficios económicos a costa do
sufrimento da xente.

Por todo o anteriormente sinalado, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, con carácter Urxente:

Que actuacións urxentes, de características orzamentarias ou informativas, pensa
adoptar a Xunta de Galicia para paliar os efectos dramáticos que para miles de
familias vai ter a perda do Bono Social Eléctrico?
Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2018.
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Asinado dixitalmente por:

Luis Villares Naveira na data 11/12/2018 18:05:26

Paula Vázquez Verao na data 11/12/2018 18:05:33
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Antón Sánchez García na data 11/12/2018 18:05:40

Carmen Santos Queiruga na data 11/12/2018 18:05:47

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 11/12/2018 18:05:53

Eva Solla Fernández na data 11/12/2018 18:05:56

Luca Chao Pérez na data 11/12/2018 18:05:59

Paula Quinteiro Araújo na data 11/12/2018 18:06:02

Flora María Miranda Pena na data 11/12/2018 18:06:05

José Manuel Lago Peñas na data 11/12/2018 18:06:08

Francisco Casal Vidal na data 11/12/2018 18:06:11

David Rodríguez Estévez na data 11/12/2018 18:06:14

Marcos Cal Ogando na data 11/12/2018 18:06:18
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Julia Torregrosa Sañudo na data 11/12/2018 18:06:21
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do
Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015,
formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa
resposta oral en Pleno.

PREGUNTA AO PRESIDENTE:
Considera que pode esconder o desastre que está provocando na
sanidade pública con manipulación informativa na CRTVG?

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2018

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Ana Pontón Mondelo na data 11/12/2018 18:09:16
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Á Mesa do Parlamento
Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, presenta ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Sr.
presidente da Xunta de Galicia.
Sr. presidente, que políticas están previstas para a mellora da situación da
mocidade?

Pazo do Parlamento, 11 de decembro de 2018

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-0ciF1jgwG-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/12/2018 13:53:31
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Á MESA DO PARLAMENTO

Luís Villares Naveira, Voceiro do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Presidente
da Xunta de Galicia.
Sr. Presidente, que vai facer para cortar o continuo deterioro da sanidade pública
galega, que ten provocado a dimisión do 80% dos xefes de servizo da área
sanitaria de Vigo?
Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2018.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:
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Luis Villares Naveira na data 11/12/2018 17:36:52

134701

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

