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ı 43429 (10/PNP-003246)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 10 máis
Sobre o apoio do Parlamento de Galicia á Xunta de Galicia na súa petición ao Goberno de España
dunha resposta inmediata á proposta de establecemento dun marco eléctrico estable e un prezo
139097
eléctrico competitivo ás empresas electrointensivas

ı 42502 (10/PNP-003198)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas modiﬁcacións normativas relativas á promoción e desenvolvemento dos campionatos de caza do raposo 139101

ı 42550 (10/PNP-003200)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o impulso da Xunta de Galicia para a creación dun centro de día e residencia para persoas
con dano cerebral adquirido (DCA) na provincia de Pontevedra
139105

ı 42624 (10/PNP-003201)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 4 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de iniciativas que axuden a retomar a negociación do V Convenio Colectivo Marco do Grupo Endesa
139108

ı 42646 (10/PNP-003202)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación económica e social derivada da perda de convenio de referencia na empresa eléc139111
trica Grupo Endesa, especialmente nas Pontes

ı 42652 (10/PNP-003203)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o impulso do Goberno galego para a execución das obras da ponte Boado, no concello de
139116
Boimorto
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ı 42682 (10/PNP-003204)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a exixencia do cumprimento da normativa e dos estándares de calidade exixidos para os
139119
centros residenciais e do funcionamento da residencia de maiores de Trives (Ourense)

ı 42689 (10/PNP-003205)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o impulso da Xunta de Galicia para convocar unha xuntanza da mesa sectorial que trate os
problemas especíﬁcos dos colectivos de profesionais de PAC, servizos de urxencias e transporte
sanitario urxente
139123

ı 42729 (10/PNP-003206)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia en relación co cobro indebido aos usuarios no
139126
treito Lalín-Silleda da autoestrada AP-53

ı 42774 (10/PNP-003207)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a contención mecánica de persoas atendidas en institucións psiquiátricas e residenciais
139128

ı 42778 (10/PNP-003208)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a demanda ao Goberno do Estado de adopción das medidas necesarias en relación co cobro
139137
de peaxes na AP53 no seu treito entre Santiago e Lalín

ı 42790 (10/PNP-003209)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o número de centros de saúde construídos e que se van construír en Galicia

ı 42795 (10/PNP-003210)

139141

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia destinadas a levar a cabo a xestión directa
139144
do servizo de transporte sanitario urxente terrestre en Galicia

ı 42833 (10/PNP-003211)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa situación sanitaria da
139146
comarca do Salnés
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ı 42838 (10/PNP-003212)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a situación actual da asistencia sanitaria na comarca Ulla-Umia

139150

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a situación do Servizo de Urxencias no hospital de Santiago de Compostela

139153

ı 42844 (10/PNP-003213)
ı 42865 (10/PNP-003214)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa derrogación da reforma de 2018 da Lei 8/2008, de saúde de Galicia, co desenvolvemento dun catálogo de servizos
básicos implantados en todos os hospitais de Galicia e coa dotación de recursos materiais e humanos no Hospital Comarcal de Valdeorras
139156

ı 42958 (10/PNP-003215)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 7 máis
Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento en relación coa
instalación dos prototipos antinéboa no Alto do Fiouco, na A-8, e a licitación no ano 2019 da solución
deﬁnitiva que se estime máis axeitada para o pleno aproveitamento desta autovía
139160

ı 42964 (10/PNP-003216)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar un informe sobre a presenza de poboacións de raposo en Galicia e os prexuízos que supón, así como non apoiar ningún
campionato de caza do raposo ata que non se dispoña desta información
139163

ı 42973 (10/PNP-003217)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a dotación de infraestruturas e
persoal sanitario suﬁciente ao Servizo de Urxencias do Hospital Clínico de Santiago, así como a implantación de medidas para mellorar o servizo e as condicións laborais
139166

ı 42996 (10/PNP-003218)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa modiﬁcación da Lei
8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia para os efectos de regular a delimitación de vivenda
139170
baleira e o establecemento do dereito de tanteo e retracto
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ı 43014 (10/PNP-003219)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ao ADIF respecto da designación co nome
139175
Daniel Castelao da estación intermodal de Santiago de Compostela

ı 43016 (10/PNP-003220)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa elaboración e aprobación dun pan para a normalización lingüística entre a mocidade
139178

ı 43021 (10/PNP-003221)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa publicación e remisión
139182
ao Parlamento, no prazo dun mes, da Estratexia da Cultura Galega 2021

ı 43045 (10/PNP-003222)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Rodríguez Estévez, David
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para a posta en funcionamento dunha
marca de garantía que ampare os produtos hortícolas galegos antes do ano 2020
139185

ı 43055 (10/PNP-003223)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa deslexitimación de
calquera acordo con grupos que normalizan e defenden o machismo, a xenofobia, a homofobia, a
transfobia e non respectan os dereitos humanos, e o seu traslado aos grupos parlamentarios das
Cortes Andaluzas
139188

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

ı 42501 (10/PNC-003440)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas modiﬁcacións normativas relativas á promoción e desenvolvemento dos campionatos de caza do raposo 139192

ı 42538 (10/PNC-003442)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia para establecer modiﬁcación na Orde do 21 de de139196
cembro de 2018, que regula a tarxeta Benvida
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ı 42549 (10/PNC-003443)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o impulso da Xunta de Galicia para a creación dun centro de día e residencia para persoas
139199
con dano cerebral adquirido (DCA) na provincia de Pontevedra

ı 42623 (10/PNC-003445)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 4 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de iniciativas que axuden a retomar a negociación do V Convenio Colectivo Marco do Grupo Endesa
139202

ı 42626 (10/PNC-003446)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de iniciativas que axuden a retomar a negociación do V Con139204
venio Colectivo Marco do Grupo Endesa

ı 42645 (10/PNC-003447)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación económica e social derivada da perda de convenio de referencia na empresa eléctrica Grupo Endesa, especialmente nas Pontes
139206

ı 42651 (10/PNC-003448)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o impulso do Goberno galego para a execución das obras da ponte Boado, no concello de
139211
Boimorto

ı 42683 (10/PNC-003449)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a exixencia do cumprimento da normativa e dos estándares de calidade exixidos para os
centros residenciais e do funcionamento da residencia de maiores de Trives (Ourense)
139214

ı 42690 (10/PNC-003450)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o impulso da Xunta de Galicia para convocar unha xuntanza da mesa sectorial que trate os
problemas especíﬁcos dos colectivos de profesionais de PAC, servizos de urxencias e transporte
139218
sanitario urxente

ı 42728 (10/PNC-003451)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
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Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia en relación co cobro indebido aos usuarios no
treito Lalín-Silleda da autoestrada AP-53
139221

ı 42773 (10/PNC-003452)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a contención mecánica de persoas atendidas en institucións psiquiátricas e residenciais
139223

ı 42777 (10/PNC-003453)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a demanda ao Goberno do Estado de adopción das medidas necesarias en relación co cobro
de peaxes na AP53 no seu treito entre Santiago e Lalín
139232

ı 42789 (10/PNC-003454)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o número de centros de saúde construídos e que se van construír en Galicia

ı 42794 (10/PNC-003455)

139236

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia destinadas a levar a cabo a xestión directa
139239
do servizo de transporte sanitario urxente terrestre en Galicia

ı 42834 (10/PNC-003456)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa situación sanitaria da
comarca do Salnés
139241

ı 42839 (10/PNC-003457)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a situación actual da asistencia sanitaria na comarca Ulla-Umia

139245

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a situación do Servizo de Urxencias no hospital de Santiago de Compostela

139248

ı 42843 (10/PNC-003458)
ı 42867 (10/PNC-003459)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa derrogación da reforma de 2018 da Lei 8/2008, de saúde de Galicia, co desenvolvemento dun catálogo de servizos

139081
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básicos implantados en todos os hospitais de Galicia e coa dotación de recursos materiais e humanos no Hospital Comarcal de Valdeorras
139251

ı 42957 (10/PNC-003460)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 7 máis
Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento en relación coa
instalación dos prototipos antinéboa no Alto do Fiouco, na A-8, e a licitación no ano 2019 da solución
deﬁnitiva que se estime máis axeitada para o pleno aproveitamento desta autovía
139255

ı 42965 (10/PNC-003461)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar un informe sobre a presenza de poboacións de raposo en Galicia e os prexuízos que supón, así como non apoiar ningún
139258
campionato de caza do raposo ata que non se dispoña desta información

ı 42972 (10/PNC-003462)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a dotación de infraestruturas e
persoal sanitario suﬁciente ao Servizo de Urxencias do Hospital Clínico de Santiago, así como a implantación de medidas para mellorar o servizo e as condicións laborais
139261

ı 42995 (10/PNC-003463)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa modiﬁcación da Lei
8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia para os efectos de regular a delimitación de vivenda
baleira e o establecemento do dereito de tanteo e retracto
139265

ı 43013 (10/PNC-003464)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ao ADIF respecto da designación co nome
139270
Daniel Castelao da estación intermodal de Santiago de Compostela

ı 43015 (10/PNC-003465)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa elaboración e apro139273
bación dun plan para a normalización lingüística entre a mocidade

ı 43020 (10/PNC-003466)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa publicación e remisión
ao Parlamento, no prazo dun mes, da Estratexia da Cultura Galega 2021
139277

ı 43042 (10/PNC-003467)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Rodríguez Estévez, David
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para a posta en funcionamento dunha
139280
marca de garantía que ampare os produtos hortícolas galegos antes do ano 2020

1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno

ı 43378 (10/CPP-000089)

Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Do Sr. Conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, a petición do Grupo Parlamentario de En Marea,
o Grupo Parlamentario dos Socialista de Galicia de do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista
Galego, pola alarma social xerada trala denuncia realizada por profesionais sanitarios pola morte
de dous pacientes nos corredores do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS)
139283

1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

ı 43379 (10/CPC-000092)

Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Do Sr. Xerente do EOXI de Santiago de Compostela, a petición do Grupo Parlamentario de En Marea,
o Grupo Parlamentario dos Socialista de Galicia de do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista
Galego, pola alarma social xerada trala denuncia realizada por profesionais sanitarios pola morte
de dous pacientes nos corredores do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS)
139284

ı 43454 – 43560 (10/CPC-000091)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da presidenta da Axencia Galega de Sangue, por petición propia, para informar sobre a actividade
139285
de doazón e transplantes

1.4.3. Interpelacións

ı 42647 (10/INT-001413)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as consecuencias das reformas laborais

ı 42691 (10/INT-001414)

139287

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

139083

X lexislatura. Número 414. 18 de xaneiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os conﬂitos nos servizos de atención sanitaria urxente do Sistema galego de saúde 139292

ı 42725 (10/INT-001415)

Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración polo Goberno galego dos datos de aﬁliación á Seguridade Social con respecto
ao resto do Estado
139294

ı 42788 (10/INT-001416)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o número de centros de saúde construídos e que se van construír en Galicia

ı 42811 (10/INT-001417)

139296

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia do modelo de xestión do Servizo de transporte sanitario
urxente terrestre en Galicia
139299

ı 42847 (10/INT-001418)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política da Xunta de Galicia na xestión de recursos humanos nos servizos de urxencias
139302

ı 42870 (10/INT-001419)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a Área de Saúde de Valdeorras

ı 42966 (10/INT-001420)

13930

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en canto ao desenvolvemento de campionatos de caza de
raposo
139308

ı 42974 (10/INT-001421)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e 3 máis
Sobre a atención hospitalaria

139311

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca
Sobre a política da Xunta de Galicia respecto da situación sociolaboral da mocidade

139315

ı 43010 (10/INT-001422)
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ı 43018 (10/INT-001423)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de normalización da lingua galega entre a mocidade
139318

ı 43022 (10/INT-001424)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia do plan Estratexia da Cultura Galega 2021 139322

ı 43058 (10/INT-001425)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
Sobre a política do Goberno galego en materia de negociación de acordos con organizacións que
cuestionan o autogoberno, os dereitos humanos e os principios fundamentais da convivencia
139325
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 16 de xaneiro de 2019, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación
- 43429 (10/PNP-003246)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 10 máis
Sobre o apoio do Parlamento de Galicia á Xunta de Galicia na súa petición ao Goberno de España
dunha resposta inmediata á proposta de establecemento dun marco eléctrico estable e un prezo
eléctrico competitivo ás empresas electrointensivas

Admisión a trámite e publicación

- 42502 (10/PNP-003198)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas modiﬁcacións normativas relativas á promoción e desenvolvemento dos campionatos de caza do raposo
- 42550 (10/PNP-003200)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o impulso da Xunta de Galicia para a creación dun centro de día e residencia para persoas
con dano cerebral adquirido (DCA) na provincia de Pontevedra
- 42624 (10/PNP-003201)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 4 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de iniciativas que axuden a retomar a negociación do V Convenio Colectivo Marco do Grupo Endesa
- 42646 (10/PNP-003202)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación económica e social derivada da perda de convenio de referencia na empresa eléctrica Grupo Endesa, especialmente nas Pontes
- 42652 (10/PNP-003203)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o impulso do Goberno galego para a execución das obras da ponte Boado, no concello de
Boimorto
- 42682 (10/PNP-003204)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a exixencia do cumprimento da normativa e dos estándares de calidade exixidos para os
centros residenciais e do funcionamento da residencia de maiores de Trives (Ourense)
- 42689 (10/PNP-003205)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o impulso da Xunta de Galicia para convocar unha xuntanza da mesa sectorial que trate os
problemas especíﬁcos dos colectivos de profesionais de PAC, servizos de urxencias e transporte
sanitario urxente
- 42729 (10/PNP-003206)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia en relación co cobro indebido aos usuarios no
treito Lalín-Silleda da autoestrada AP-53
- 42774 (10/PNP-003207)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a contención mecánica de persoas atendidas en institucións psiquiátricas e residenciais
- 42778 (10/PNP-003208)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a demanda ao Goberno do Estado de adopción das medidas necesarias en relación co cobro
de peaxes na AP53 no seu treito entre Santiago e Lalín
- 42790 (10/PNP-003209)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o número de centros de saúde construídos e que se van construír en Galicia
- 42795 (10/PNP-003210)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia destinadas a levar a cabo a xestión directa
do servizo de transporte sanitario urxente terrestre en Galicia
- 42833 (10/PNP-003211)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa situación sanitaria da
comarca do Salnés
- 42838 (10/PNP-003212)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a situación actual da asistencia sanitaria na comarca Ulla-Umia
- 42844 (10/PNP-003213)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a situación do Servizo de Urxencias no hospital de Santiago de Compostela
- 42865 (10/PNP-003214)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa derrogación da reforma de 2018 da Lei 8/2008, de saúde de Galicia, co desenvolvemento dun catálogo de servizos
básicos implantados en todos os hospitais de Galicia e coa dotación de recursos materiais e humanos no Hospital Comarcal de Valdeorras
- 42958 (10/PNP-003215)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 7 máis
Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento en relación coa
instalación dos prototipos antinéboa no Alto do Fiouco, na A-8, e a licitación no ano 2019 da solución
deﬁnitiva que se estime máis axeitada para o pleno aproveitamento desta autovía
- 42964 (10/PNP-003216)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar un informe sobre a presenza de poboacións de raposo en Galicia e os prexuízos que supón, así como non apoiar ningún
campionato de caza do raposo ata que non se dispoña desta información
- 42973 (10/PNP-003217)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a dotación de infraestruturas e
persoal sanitario suﬁciente ao Servizo de Urxencias do Hospital Clínico de Santiago, así como a implantación de medidas para mellorar o servizo e as condicións laborais
- 42996 (10/PNP-003218)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa modiﬁcación da Lei
8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia para os efectos de regular a delimitación de vivenda
baleira e o establecemento do dereito de tanteo e retracto
- 43014 (10/PNP-003219)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ao ADIF respecto da designación co nome
Daniel Castelao da estación intermodal de Santiago de Compostela
- 43016 (10/PNP-003220)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa elaboración e aprobación dun pan para a normalización lingüística entre a mocidade
- 43021 (10/PNP-003221)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa publicación e remisión
ao Parlamento, no prazo dun mes, da Estratexia da Cultura Galega 2021
- 43045 (10/PNP-003222)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Rodríguez Estévez, David
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para a posta en funcionamento dunha
marca de garantía que ampare os produtos hortícolas galegos antes do ano 2020

Admisión a trámite con modiﬁcacións e publicación

- 43055 (10/PNP-003223)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa deslexitimación de calquera
acordo con grupos que normalizan e defenden o machismo, a xenofobia, a homofobia, a transfobia e
non respectan os dereitos humanos, e o seu traslado aos grupos parlamentarios das Cortes Andaluzas
A Mesa acorda a admisión a trámite coa substitución no punto 2 da parte resolutoria da expresión
«...das Cortes Andaluzas.» por «...do Parlamento de Andalucía.».

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.1. Proposicións presentadas

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 42501 (10/PNC-003440)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas modiﬁcacións normativas relativas á promoción e desenvolvemento dos campionatos de caza do raposo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42538 (10/PNC-003442)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o impulso por parte da Xunta de Galicia para establecer modiﬁcación na Orde do 21 de decembro de 2018, que regula a tarxeta Benvida
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42549 (10/PNC-003443)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o impulso da Xunta de Galicia para a creación dun centro de día e residencia para persoas
con dano cerebral adquirido (DCA) na provincia de Pontevedra
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42623 (10/PNC-003445)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 4 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de iniciativas que axuden a retomar a negociación do V Convenio Colectivo Marco do Grupo Endesa
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42626 (10/PNC-003446)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de iniciativas que axuden a retomar a negociación do V Convenio Colectivo Marco do Grupo Endesa
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42645 (10/PNC-003447)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a situación económica e social derivada da perda de convenio de referencia na empresa eléctrica Grupo Endesa, especialmente nas Pontes
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 42651 (10/PNC-003448)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o impulso do Goberno galego para a execución das obras da ponte Boado, no concello de
Boimorto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 42683 (10/PNC-003449)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a exixencia do cumprimento da normativa e dos estándares de calidade exixidos para os
centros residenciais e do funcionamento da residencia de maiores de Trives (Ourense)
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42690 (10/PNC-003450)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o impulso da Xunta de Galicia para convocar unha xuntanza da mesa sectorial que trate os
problemas especíﬁcos dos colectivos de profesionais de PAC, servizos de urxencias e transporte
sanitario urxente
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42728 (10/PNC-003451)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia en relación co cobro indebido aos usuarios no
treito Lalín-Silleda da autoestrada AP-53
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42773 (10/PNC-003452)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a contención mecánica de persoas atendidas en institucións psiquiátricas e residenciais
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42777 (10/PNC-003453)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a demanda ao Goberno do Estado de adopción das medidas necesarias en relación co cobro
de peaxes na AP53 no seu treito entre Santiago e Lalín
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42789 (10/PNC-003454)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o número de centros de saúde construídos e que se van construír en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42794 (10/PNC-003455)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia destinadas a levar a cabo a xestión directa
do servizo de transporte sanitario urxente terrestre en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 42834 (10/PNC-003456)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa situación sanitaria da
comarca do Salnés
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42839 (10/PNC-003457)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a situación actual da asistencia sanitaria na comarca Ulla-Umia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42843 (10/PNC-003458)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a situación do Servizo de Urxencias no hospital de Santiago de Compostela
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42867 (10/PNC-003459)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa derrogación da reforma de 2018 da Lei 8/2008, de saúde de Galicia, co desenvolvemento dun catálogo de servizos
básicos implantados en todos os hospitais de Galicia e coa dotación de recursos materiais e humanos no Hospital Comarcal de Valdeorras
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42957 (10/PNC-003460)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 7 máis
Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ao Ministerio de Fomento en relación coa
instalación dos prototipos antinéboa no Alto do Fiouco, na A-8, e a licitación no ano 2019 da solución
deﬁnitiva que se estime máis axeitada para o pleno aproveitamento desta autovía
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42965 (10/PNC-003461)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para elaborar un informe sobre a presenza de poboacións de raposo en Galicia e os prexuízos que supón, así como non apoiar ningún
campionato de caza do raposo ata que non se dispoña desta información
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 42972 (10/PNC-003462)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Miranda Pena, Flora María
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a dotación de infraestruturas e
persoal sanitario suﬁciente ao Servizo de Urxencias do Hospital Clínico de Santiago, así como a implantación de medidas para mellorar o servizo e as condicións laborais
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 42995 (10/PNC-003463)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa modiﬁcación da Lei
8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia para os efectos de regular a delimitación de vivenda
baleira e o establecemento do dereito de tanteo e retracto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 43013 (10/PNC-003464)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as demandas que debe realizar a Xunta de Galicia ao ADIF respecto da designación co nome
Daniel Castelao da estación intermodal de Santiago de Compostela
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 43015 (10/PNC-003465)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa elaboración e aprobación dun plan para a normalización lingüística entre a mocidade
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 43020 (10/PNC-003466)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa publicación e remisión
ao Parlamento, no prazo dun mes, da Estratexia da Cultura Galega 2021
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 43042 (10/PNC-003467)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Rodríguez Estévez, David
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia para a posta en funcionamento dunha
marca de garantía que ampare os produtos hortícolas galegos antes do ano 2020
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.1. Solicitudes de comparecencia en Pleno
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Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación
- 43378 (10/CPP-000089)
Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Do Sr. Conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, a petición do Grupo Parlamentario de En Marea,
o Grupo Parlamentario dos Socialista de Galicia de do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista
Galego, pola alarma social xerada trala denuncia realizada por profesionais sanitarios pola morte
de dous pacientes nos corredores do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS)

1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, traslado á Mesa da comisión e
publicación
- 43379 (10/CPC-000092)
Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Do Sr. Xerente do EOXI de Santiago de Compostela, a petición do Grupo Parlamentario de En Marea,
o Grupo Parlamentario dos Socialista de Galicia de do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista
Galego, pola alarma social xerada trala denuncia realizada por profesionais sanitarios pola morte
de dous pacientes nos corredores do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS)
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Admisión a trámite, traslado á Mesa da comisión e publicación

- 43454 – 43560 (10/CPC-000091)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da presidenta da Axencia Galega de Sangue, por petición propia, para informar sobre a actividade
de doazón e transplantes
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
A Mesa admitea coa corrección de erros formulada no doc. núm. 43560.

1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite e publicación

- 42647 (10/INT-001413)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as consecuencias das reformas laborais
- 42691 (10/INT-001414)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os conﬂitos nos servizos de atención sanitaria urxente do Sistema galego de saúde
- 42725 (10/INT-001415)
Grupo Parlamentario de En Marea
Torregrosa Sañudo, Julia e Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración polo Goberno galego dos datos de aﬁliación á Seguridade Social con respecto
ao resto do Estado
- 42788 (10/INT-001416)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o número de centros de saúde construídos e que se van construír en Galicia
- 42811 (10/INT-001417)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia do modelo de xestión do Servizo de transporte sanitario
urxente terrestre en Galicia
- 42847 (10/INT-001418)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a política da Xunta de Galicia na xestión de recursos humanos nos servizos de urxencias
- 42870 (10/INT-001419)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a Área de Saúde de Valdeorras
- 42966 (10/INT-001420)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en canto ao desenvolvemento de campionatos de caza de raposo
- 42974 (10/INT-001421)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e 3 máis
Sobre a atención hospitalaria
- 43010 (10/INT-001422)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Chao Pérez, Luca
Sobre a política da Xunta de Galicia respecto da situación sociolaboral da mocidade
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- 43018 (10/INT-001423)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia de normalización da lingua galega entre a mocidade
- 43022 (10/INT-001424)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia do plan Estratexia da Cultura Galega 2021
- 43058 (10/INT-001425)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
Sobre a política do Goberno galego en materia de negociación de acordos con organizacións que
cuestionan o autogoberno, os dereitos humanos e os principios fundamentais da convivencia
Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas, Miguel Tellado Filgueira, María Antón Vilasánchez, Moisés
Blanco Paradelo, Moisés Rodríguez Pérez, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Romero
Fernández, Sandra Vázquez Domínguez, Diego Calvo Pouso, Beatriz Mato Otero,
Gonzalo Trenor López e Martín Fernández Prado, ao abeiro do disposto nos artigos 98,
160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno polo trámite de urxencia.

Xustificación da urxencia.

A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Parlamento de Galicia se posicione
canto antes sobre este tema.

Exposición de motivos

Por todos é sabido a crise que están a sufrir os traballadores de ALCOA dende que o
17 de outubro a empresa anunciara o peche das factoría da Coruña e Avilés é a posta
en marcha dun ERE hai preto de tres meses.

CSV: REXISTRO-dNE7JsFqx-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Na semana seguinte do anuncio do peche, aprobouse no Parlamento de Galicia unha
iniciativa do grupo popular, logo dunha transacción cos grupos da oposición, e unha
declaración institucional, dirixidas fundamentalmente a que ALCOA retirase o devandito
ERE e que o actual Goberno central puxese medidas de carácter inmediato para
compensar á industria electrointensiva polo elevado prezo da electricidade, mobilizando
os 150 millóns de euros que quedaran consignados nos Orzamentos Xerais do Estado
polo Goberno anterior, e tamén novas iniciativas para que estas empresas poidan
competir en igualdade de condicións coas súas homologas europeas.
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Nos meses posteriores, aprobáronse no Parlamento de Galicia unha iniciativa de cada
un dos grupos relacionadas con ALCOA que confirman a solicitude ao Goberno do
Señor Sánchez de medidas que poidan facer repensar a decisión da dirección da
empresa e ofrecer unha solución da man dos traballadores e traballadoras, así como
un marco eléctrico estable e un prezo eléctrico competitivo á industria electrointensiva.
Sen embargo, ata o de agora o Goberno de España só convocou unha poxa que cubre
o primeiro semestre deste 2019, na que adxudicou menos bloques de 40 megavatios á
industria hiperelectrointensiva e reduciu máis dun terzo a asignación polo servizo de
interrompebilidade, de xeito que nin sequera se executou a totalidade da partida
programada para este ano, co que algunha outra empresa deste sector, como é
Ferroatlántica, xa anunciou que a medida non ofrece nin sequera unha solución
provisional.
Estamos falando de 5.000 empregos vencellados a esta industria en Galicia, co cal é
urxente tomar medidas inmediatas, ademais dunha proposta de transición enerxética
ordenada, especialmente porque o prazo de negociación do ERE de ALCOA remata o
15 de xaneiro.
A Xunta de Galicia está ao fronte da demanda dunha solución a este grave problema
dende o inicio, e incluso desde antes de que ALCOA manifestase o seu peche, polo
que ten solicitado ao Goberno central a necesidade de definir un marco eléctrico
estable que garanta uns prezos competitivos que permitan ás empresas
electrointensivas concorrer en igualdade de condicións nos mercados internacionais.

CSV: REXISTRO-dNE7JsFqx-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

De feito, en reunións do conselleiro de Economía, Emprego e Industria co sector da
industria electrointensiva galega, acordouse solicitar ao Goberno central medidas para
garantir a súa competitividade como son definir a figura do consumidor electrointensivo,
reducir nun 90% os peaxes de acceso na parte relativa ao custo do transporte ou
establecer mecanismos de compensación por emisión de CO2 de carácter trimestral,
entre outras medidas.

Por todo iso, o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte Proposición non de lei
en Pleno:

139098

“O Parlamento de Galicia apoia á Xunta de Galicia na súa petición ao Goberno de
España dunha resposta inmediata á proposta consensuada coa industria
electrointensiva galega para establecer un marco eléctrico estable e un prezo eléctrico
competitivo ás empresas, a través de:
1. Implantación inmediata dun Estatuto da Industria Electrointensiva que debe definir
diferentes tipos de electrointensivas, diferenciando ás industrias hiperelectrointensivas
en función tanto da intensidade da enerxía que consomen para desenvolver a súa
actividade como dos diferentes períodos nos que se distribúe este consumo.
2. A redución dun 90% das peaxes de acceso na parte relativa ao custo do transporte,
sempre que os consumos sexan estables ou anticíclicos, e que máis do 55% dos
consumos anuais prodúzanse en período 6.
3. Convocatoria das axudas compensatorias por custos de emisións indirectas de CO2
ao comezo da anualidade orzamentaria cunha dotación suficiente que permita
compensar os sobrecustos do ano en curso e que sexa acorde cos máximos
autorizados pola normativa europea aplicable. Estas axudas deberían ser pagadas con
periodicidade trimestral.
4. Exención do custe regulado correspondente aos custos de pagos por capacidade,
así como das achegas destinadas ao financiamento do Fondo Nacional de Acción de
Eficiencia Enerxética.
5. Elaboración dun estudo das perdas técnicas de enerxía que son realmente
soportadas polos consumidores electrointensivos, dándolle a posibilidade de optar, ben
pola aplicación dos coeficientes de perdas de enerxía actualmente imputada a cada
período, ben pola aplicación das perdas técnicas efectivamente producidas.
6. E que estas se apliquen con carácter retroactivo desde o pasado 1 de xaneiro.
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Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2019.
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Pedro Puy Fraga na data 14/01/2019 19:21:19
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 14/01/2019 19:21:31
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Cristina Isabel Romero Fernández na data 14/01/2019 19:22:35
Sandra Vázquez Dominguez na data 14/01/2019 19:22:42
Diego Calvo Pouso na data 14/01/2019 19:22:54
Beatriz Mato Otero na data 14/01/2019 19:23:03
Gonzalo Trenor López na data 14/01/2019 19:23:09
Martín Fernández Prado na data 14/01/2019 19:23:24
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recentemente anunciouse a convocatoria dunha nova edición do campionato
provincial de caza de raposo de Pontevedra, que vai ter lugar o sábado 12 de xaneiro
nos montes de Cerdedo-Cotobade. Segundo consta na cartelaría que se fixo pública, o
citado campionato está organizado pola Federación Galega de Caza e conta co apoio da
Xunta de Galiza, da empresa ENCE e do Concello de Cerdedo-Cotobade.
Este patrocinio da administración galega contravén o acordo adoptado pola
comisión de medio ambiente do parlamento galego, que o pasado 1 de marzo de 2018
aprobou de forma unánime unha resolución no que se instaba á Xunta de Galiza a non
colaborar na promoción e desenvolvemento dos campionatos de caza do raposo.

CSV: REXISTRO-eviPC2Ri4-3
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A realidade é que a Xunta de Galiza leva anos apoiando os chamados
Campionatos de caza do raposo e a denominada Supercopa Galega, unha competición
na que se premia a “habilidade” de matar o maior número de raposos no menor tempo
posíbel. O feito de tratar de equiparar actividades e prácticas deportivas con saír
masivamente ao monte a matar raposos supón un exercicio de crueldade e cinismo
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absoluto, para tratar de xustificar a matanza sistemática destes pequenos mamíferos por
mero divertimento.
A pervivencia dos chamados campionatos de caza de raposo e da denominada
“Supercopa galega” amosan unha auténtica falta de respecto ao medio natural, ao medio
rural e á súa veciñanza. Segundo datos de colectivos ecoloxistas, nestes “campionatos”
que se desenvolven de maneira intensiva ao longo de varias semanas, participan centos
de cazadores e poden chegar a abaterse máis de 200 exemplares de raposos.
A Xunta de Galiza colabora economicamente coa organización destas
actividades agresivas, que non están xustificadas nin por razóns de control poboacional
nin por potenciais danos producidos polo raposo. Segundo colectivos ecoloxistas como
ADEGA, ASCEL e o Grupo de Estudio dos Animais Salvaxes (GEAS), estas
competicións "non só carecen de total reprobación ética e moral senón que non teñen
xustificación científica, e fanse á marxe da planificación cinexética dos tecores".
Afirman tamén estas entidades que "Matar raposos non axuda a recuperar as poboacións
de perdices nin de coellos, afectadas por múltiples factores, sinalando entre outras,
tamén, ás malas prácticas cinexéticas, por sobrecaza ou por repoboacións cinexéticas
con animais de granxa, así coma, os cambios no hábitat, como os monocultivos
forestais".
Asemade, esta colaboración e apoio de administracións gobernadas polo PP é
unha mostra evidente de cinismo e de dobre linguaxe, pois mentres se di loitar contra o
CSV: REXISTRO-eviPC2Ri4-3
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maltrato animal promóvense estas macrocacerías que derivan en matanzas
indiscriminadas e inxustificadas de animais silvestres.
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Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao goberno galego a
1. Levar a cabo as modificacións normativas para prohibir os chamados
“campionatos provinciais de caza do raposo” e a denominada “Supercopa” galega, por
tratarse dunha competición cruel e devastadora, na que se premia a “habilidade” de
matar o maior número de raposos no menor tempo posíbel.
2. Non subvencionar os campionatos de caza de raposo, denegando o apoio e a
participación na súa promoción e desenvolvemento.
3. Que ningún cargo público nin representante da administración galega asista
aos actos relacionados con esta competición de morte indiscriminada e inxustificada de
fauna silvestre.”

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 04/01/2019 14:22:26

María Montserrat Prado Cores na data 04/01/2019 14:22:31

Ana Pontón Mondelo na data 04/01/2019 14:22:32

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/01/2019 14:22:34

Olalla Rodil Fernández na data 04/01/2019 14:22:35
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de

En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula

Vázquez Verao, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Asociación Amencer-Aspace, que traballa na prestación de atención de
calidade ás persoas con dano cerebral adquirido (DCA) e ás súas familias, ten
analizado a urxencia de contar cun centro residencial e centro de día en
Pontevedra para atención a persoas con DCA maiores de 21 anos, pois só hai 8
prazas financiadas no Centro de Día de Vilagarcía “Princesa Letizia”, cando se
precisarían 25 para a provincia de Pontevedra. En Vigo hai unha residencia
integral de iniciativa social, con 30 prazas financiadas, pero ningunha dispoñible.

Para as persoas con dano cerebral existe unha época crucial, aos 21 anos, cando
se pasa do ensino aos centros de día; como hai lista de agarda, prodúcese unha
estadía na casa sen atención específica.

A situación das familias das persoas con DCA é límite nos casos de pais e nais
que son xa maiores, tendo que afrontar proporcionar coidados moi específicos e
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moitos gastos, sobre todo en transporte, dado que se esixen vehículos específicos.

Asemade, esta asociación denuncia a insuficiencia das prazas adaptadas para
discapacidade nos campamentos de verán da Xunta de Galicia.

Outro problema para as familias con persoas con DCA é a insuficiencia de prazas
de respiro familiar no sistema de Dependencia da Xunta.

139105

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea propón a seguinte Proposición
non de lei para o seu debate en pleno.

O Parlamento de Galiza insta á Xunta a:

1. Impulsar a creación dun centro de día e residencia, de promoción e xestión
pública, para persoas con DCA na provincia de Pontevedra, con prazas
suficientes para acoller a demanda existente.

2. Namentres non se impulse a construción deste centro, financiar as prazas
precisas nos centros existentes.

3. Aumentar no inmediato as prazas de respiro familiar.

4. Aumentar no inmediato as prazas adaptadas para persoas con DCA nos
campamentos de verán da Xunta.

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
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Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 07/01/2019 13:53:17
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados, Patricia Otero Rodríguez, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, Noela Blanco Rodríguez, José Manuel Pérez Seco, Abel
Losada Álvarez e Julio Torrado Quintela, a través do portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
A central térmica das Pontes, propiedade de ENDESA, ten sobre 300
traballadores en activo e uns 2.000 pasivos, que inclúe a xubilados, viúvas/os e
orfos/as de traballadores/as, o que amosa a importancia que a dita empresa ten,
xa non só para As Pontes, senón para as comarcas de Ferrolterra, Eume e
Ortegal.
O pasado 27 de decembro de 2018 a dirección da empresa rompeu de xeito
unilateral as negociacións do V Convenio Colectivo Marco do Grupo Endesa,
despois de 48 reunións. Endesa denunciou o IV Convenio Marco do Grupo
Endesa para empezar as negociacións dun novo convenio colectivo, pero o que
demostrou ao longo destes meses de negociación foi unha mala fe clara á hora de
negociar, o que culminou coa decisión de dar por rotas de xeito unilateral as
negociacións.
Esta ruptura unilateral da negociación trouxo consigo que o día 31 de decembro
de 2018 ENDESA fixese decaer o IV Convenio Marco e dese por finalizado o
período de ultraactividade do Convenio, aproveitándose da limitación da
ultraactividade dos convenios colectivos introducida pola reforma laboral do
Goberno do PP de 2012, limitándose á prórroga de aplicación dos convenios
colectivos denunciados a un ano desde a súa denuncia.
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Polo tanto, desde o 1 de xaneiro de 2019 o que fixo ENDESA foi contractualizar
as condicións do Convenio Colectivo de xeito individual, co conseguinte risco
que isto implica xa que as condicións que un traballador ten establecidas por
contrato son moito máis doadas de cambiar por parte da empresa cás establecidas
en convenio colectivo.
O IV Convenio Colectivo Marco do Grupo de ENDESA tiña recollido unha serie
de “ beneficios sociais”, como eran a tarifa de electricidade (cantidade de enerxía
que reciben os traballadores como pago en especie, e que polo tanto, tributa)
axudas de estudios e seguro médico, que se ben para os traballadores en activo,
en principio, parecen respectarse pola contractualización das condicións do
convenio colectivo, non acontece o mesmo coas clases pasivas, xa que os ditos
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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beneficios sociais dos que viñan desfrutando ata agora quedaron sen efecto desde
o 1 de xaneiro de 2019.
Os sindicatos insisten na necesidade de chegar a acordos que beneficien a ambas
partes para mellorar as condicións laborais e económicas dos traballadores en
coherencia coa excelente situación económica da compañía.
Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:

1º) Levar adiante iniciativas, propias ou ben a través do Consello Galego de
Relacións Laborais, que axuden a retomar a negociación do V Convenio
Colectivo Marco do Grupo ENDESA.
2º) Solicitar do Goberno do Estado a recuperación da ultraactividade dos
convenios colectivos.
Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 07/01/2019 16:29:16
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/01/2019 16:29:25
Noela Blanco Rodríguez na data 07/01/2019 16:29:30

CSV: REXISTRO-duHmeY0dM-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á situación económica e
social derivada da perda de convenio de referencia na empresa eléctrica Grupo Endesa,
especialmente nas Pontes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Despois de máis dun ano de negociación sen acordo do que debera ser o novo
Convenio Marco do Grupo Endesa, iniciado 2019 asistimos á perda de convenio de
referencia, ao disolver a empresa a mesa de negociación a finais de decembro de 2018.
Esta operación, insólita neste grupo, obedece a unha estratexia calculada e premeditada
por parte da empresa que busca, aproveitando o marco legal da reforma laboral, lesivo
para a clase traballadora, romper as regras de xogo pactadas con milleiros de
traballadores e traballadoras, ben en activo, ben en situación de prexubilación ou
xubilación.
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Cómpre recordar que estamos a falar dunha situación xerada nunha empresa do
sector eléctrico, suxeita a unhas regras particulares de funcionamento que condicionan a
súa actividade, e que está a reflectir as consecuencias negativas de procesos
privatizadores permitidos e impulsados polos sucesivos gobernos centrais, xa que esta
era unha empresa pública estatal con anterioridade. Desta forma hoxe, no lugar de

1

139111

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

reverter os seus beneficios nas arcas públicas e no fortalecemento industrial do norte de
Galiza, podemos ver como avanza nun profundo camiño de descapitalización acelerado
após a compra da empresa pública italiana ENEL, que posúe máis do 70% das accións.
Co paso do tempo, confírmanse as consecuencias negativas da falta dunha
política industrial do Estado, coa complicidade da Xunta de Galiza, que ten levado a que
hoxe esta empresa teña sido xa non só privatizada, senón que está en mans dunha
empresa pública italiana que busca coa súa ofensiva descapitalizar totalmente Endesa e
avanzar nun proceso viciado polo cal a totalidade de beneficios pasen directamente a
dividendos que sexan cobrados por Enel de forma que mesmo para facer investimentos,
Endesa teña que recorrer á débeda. Para axilizar este camiño a empresa vén de romper
unha serie de acordos sociais que supoñen liberar máis de 900 millóns de euros que
terían que reservar, por esixencias de auditoría, para garantir os dereitos de traballadores
activos e pasivos, e computalos nas cifras de dividendos de Enel.
Esta situación ten consecuencias negativas nos traballadores e traballadoras, en
activo ou xa non, de Endesa, que suman máis de 35.000 persoas, unha parte importante
en Galiza, cunha grande concentración nas Pontes e na súa contorna. Grazas á reforma
laboral, que o goberno socialista de Pedro Sánchez non derrogou nin na totalidade nin
nunha parte substancial, a perda de ultraactividade deixa un panorama moi preocupante.
Cómpre recordar que ademais, na perda dos beneficios sociais que estaban
recoñecidos estamos a falar dun salario en especie, un dereito conquistado nos anos
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anteriores polos traballadores e traballadoras de Endesa en detrimento, en moitas
ocasións, da contía moneraria recibida no salario. Unha parte da masa salarial pola que
tributan, non unha regalía. Isto é unha ruptura das regras de xogo, supón un paso atrás
en materia de negociación colectiva e traerá un enorme empobrecemento no norte do
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noso país, calculándose máis de tres millóns de perdas en termos económicos só sobre a
poboación das Pontes.
Máis aínda, esta situación é inaceptábel se temos en conta os multimillonarios
beneficios da produción eléctrica. Mesmamente no mes de novembro de 2018 Endesa
no Estado español elevaba á alza a súa previsión de beneficios, prevendo chegar aos
1.500 millóns no 2019 e aos 1.600 no 2020. A explotación enerxética do noso país debe,
como mínimo, xerar postos de traballo con condicións dignas e non se pode permitir, co
silencio das administracións, que estas se rebaixen ao tempo que medran os beneficios
empresariais.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza acorda por resolución expresar o seu apoio aos
traballadores e traballadoras de Endesa, tanto en activo como pasivos, e rexeitar a
estratexia de descapitalización que está a levar a empresa.
O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a:
a) demandar do Grupo Endesa que revoque a decisión unilateral de eliminar os
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beneficios sociais aproveitando a perda de convenio de referencia.
b) levar a cabo as actuacións necesarias para evitar as consecuencias negativas
derivadas da perda de convenio de referencia en Endesa e favorecer a negociación dun
novo convenio.
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c) manter un diálogo constante coas forzas sindicais e os colectivos de persoal
pasivo.
d) demandar do goberno central a investigación das consecuencias da
privatización de Endesa e depurar as responsabilidades precisas.”

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat
Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No límite entre os concellos de Mesía e Boimorto, á altura da confluencia das
parroquias de Buazo e Arceo, no lado de Boimorto e da parroquia de Boado, do lado de
Mesía, encóntrase a Ponte Boado tendida sobre o río Tambre. Trátase dunha ponte
executada mediante estribos de formigón, vigas prefabricadas e taboleiros de 4m. de
ancho e que conta cunha luz aproximada de 16m.
Prestaba un servizo adecuado á realidade destas parroquias, eminentemente
gandeiras de leite nas que a superficie adicada ó ensilado de millo forraxeiro é
considerable, ata hai 20 ou 25 anos en que quedou estreita de máis tanto para vehículos
correntes coma, especialmente, para maquinaria agrícola de todo tipo, chegando a
encaixarse na mesma algunha que outra máquina de ensilado sendo necesario forza-los
CSV: REXISTRO-aftvSuZWN-9
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ferros que fan de varanda da mesma.
En xuño de 2017, en sesión plenaria a Corporación do concello de Boimorto
acordou acepta-la execución da obra de reconstrución da citada infraestrutura, incluída
no PIR e cun orzamento de 312.230,72 euros. No citado proxecto de execución figuraba
a modificación do cauce do río aspecto este que motiva que Augas de Galicia informe
1
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desfavorablemente o proxecto polo que este será reformado pasando a ser un Proxecto
de Ampliación da mentada ponte cun orzamento de 143.816,53 euros.
Apróbase en Pleno Ordinario no mes de setembro de 2017 este novo proxecto
que recibe varias alegacións da Asociación de Veciños de Arceo e da Asociación de
Pesca Deportiva Robalo que son desestimadas excepto as números 4 e 5 nas que se
estima insuficiente o van libre proxectado e o resgardo fronte avenidas.
Así o informe emitido en 11 de abril de 2018 polo enxeñeiro técnico da
Demarcación Hidrográfica Galicia Centro é desfavorable ó citado proxecto.
A ponte está aí, cun insuficiente servizo agardando ela e os veciños que alguén
poña algo de cordura en todo este tema porque as razóns aducidas para desestimar o
primeiro proxecto son agora causa da desestimación do segundo polo mesmo organismo
Augas de Galicia.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a que dea solución a esta
demanda buscando o xeito de supera-los atrancos para algo tan simple coma dar ancho
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suficiente e servizo a vehículos e viandantes que necesitan desa ponte.”

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
2
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández
Fernández e Julio Torrado Quintela, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
O envellecemento poboacional constitúe unha realidade e singular característica
para Galicia, que irá en aumento nos próximos anos, sen que teña para moitas das
persoas maiores unha axeitada resposta por parte dos poderes públicos e en
concreto por parte da Comunidade Autónoma, competente en materia de servicios
sociais que inclúe ás políticas de familia, benestar social, inclusión social,
servicios comunitarios, atención ás persoas con discapacidade e ás persoas
maiores.
O Plan de traballo do Consello de Contas para o ano 2016, aprobado polo Pleno
do Consello o 4 de decembro de 2015, contemplaba a realización dun informe
sobre o gasto público autonómico en centros residenciais para persoas maiores e
persoas con discapacidade. En xullo do 2018 coñeciamos dito documento, que
arroxa preocupantes datos sobre a situación da atención aos maiores na nosa
comunidade autónoma.
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O informe sinala nas súas conclusións que a ratio de prazas residenciais en
Galicia é inferior á media estatal, e sitúase moi por debaixo do recomendado pola
OMS, producíndose ademais nestes últimos anos un maior incremento das prazas
privadas(na actualidade o 65 por cento do total das prazas ofertadas), en
detrimento das xestionadas directamente pola administración autonómica.
Ademais, o prazo medio ou de trámite do procedemento para o recoñecemento do
dereito a unha praza residencial no exercicio 2015 foi de 453 días, moi superior
dos 6 meses que marca a lexislación, e o tempo medio de espera ata conseguir o
ingreso no centro residencial, de 154 días, case o dobre do estipulado pola
normativa aplicable.
O informe chama a atención tamén sobre as graves deficiencias na xestión dos
centros residenciais, en especial daqueles cuxa xestión está privatizada, referidos
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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a incumprimentos en materia de persoal, fundamentalmente do cociente do
persoal de atención directa e a non diferenciación de funcións por categorías
profesionais ; uso inadecuado das instalacións; deficiencias nos protocolos de
funcionamento; falta de rigor dos rexistros... A pesares de que estes son factores
que repercuten na calidade no servizo que se presta aos residentes, nos casos nos
que as irregularidades observadas non se corrixiron posteriormente a ser
notificadas, a Xunta de Galicia non iniciou expedientes sancionadores.
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A residencia de maiores de Trives, xestionada pola Mancomunidade das Terras do
Navea- Bibei (que leva anos sen reunirse), ten unha capacidade aproximada de 60
prazas, para atender a unha comarca cuxas proxeccións poboacionais do IGE
sinalan que a finais da próxima década a idade media da poboación superará os
60 anos.
Nestes últimos meses acumúlanse queixas de usuarios e usuarias e das súas
familias ademais de polo deficiente estado en que se atopan as súas instalacións,
pola escaseza de profesionais. A estas denuncias hai que sumar a realizada
recentemente por un médico do PAC de Trives, quen advertiu da falla de persoal
cando nunha visita para atender a un paciente comprobou que o persoal que existe
para atender a 60 persoas se reduce a unha auxiliar de clínica e a unha axudante
da auxiliar, encargadas de levantar, asear, dar de comer a moitos usuarios e
usuarias con mobilidade reducida, así como de darlles á medicación que teñen
que preparar e repartir elas sen ningún tipo de apoio de persoal de enfermaría.
Incumprindo claramente, coa complicidade da Xunta de Galicia, as condicións e
requisitos específicos establecidos para os centros de atención, regulados na Orde
do 18 de abril de 1996, de desenvolvemento do Decreto 243/1995, de 28 de xullo,
derrogado polo Decreto 254/2011, de 23 de decembro. Esta orde foi modificada
posteriormente pola Orde do 13 de abril de 2007 e pola do 20 de xullo de 2010,
que regulan as condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros
de atención a persoas maiores. En canto aos requisitos de persoal, establécese
nesta normativa vixente, que a ratio mínima de persoal de atención directa en
réxime de xornada completa será de 0,20 por residente con autonomía, e de 0,35
por residente dependente. Para garantir a vixilancia e o coidado da saúde dos
residentes por persoal cualificado para esta función, a norma establece que
aqueles centros que teñan máis de 40 prazas, ademais da presenza localizada do
persoal médico, deberán contar coa presenza física de ATS ou DUE ás 24 horas.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Realizar unha inspección de maneira urxente na residencia de maiores de
Trives (Ourense), para comprobar o estado no que se atopan as súas
instalacións, así como que se cumpre coa ratio mínima de persoal de
atención directa en réxime de xornada completa de 0,20 por residente con
autonomía, e de 0,35 por residente dependente establecida pola lexislación
vixente, así como garantir a vixilancia e o coidado da saúde dos residentes
por persoal cualificado para esta función, coa presenza localizada de
persoal médico, e coa presenza física de ATS ou DUE ás 24 horas, tal e
como establece a normativa actual.
a) En caso de detectar irregularidades na inspección deste centro, tomar
todas as medidas ao seu alcance para garantir que de maneira urxente se
subsanen ditas deficiencias.
2. Esixir aos centros residenciais que manteñan actualizados,
permanentemente, os datos que consten no Rexistro Único de Entidades
Prestadoras de Servizos sociais (RUEPSS) en canto instrumento público de
publicación e de ordenación do Sistema Galego de Servizos Sociais.
3. Reforzar o labor inspector, incrementando durante a X lexislatura os
recursos humanos para vixiar os incumprimentos da normativa ou
estándares de calidade esixidos, adoptando en caso de que sexa necesario
as medidas sancionadoras recollidas na Lei 13/2008 do 3 de decembro, de
servizos sociais de Galicia.
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4. Dotarse de maneira urxente dun sistema informático normalizado para a
xestión do persoal dos centros da nosa comunidade autónoma co obxecto
de facilitar a xestión, e ofrecer información precisa da cobertura efectiva
das xornadas de traballo.
Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 08/01/2019 13:05:45
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/01/2019 13:05:49
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Noela Blanco
Rodríguez, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Pleno.
Exposición de motivos
A situación da atención de urxencias no sistema galego de saúde pasa por
momentos difíciles debido á política de recortes implantada nos últimos anos polo
goberno da Xunta de Galicia, especialmente no plano dos recursos humanos.
A situación do persoal dos PAC de Galicia, con folgas nos últimos meses e
reivindicacións non atendidas pola Consellería de Sanidade, vén de resultar nunha
convocatoria de folga indefinida que amosa o compromiso do persoal sanitario
que traballa nos PAC por defender as reclamacións dunhas condicións laborais
máis xustas e equitativas.
A esta situación engádense escenarios como os paros mantidos durante moitas
semanas polo persoal de urxencias do Centro Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, que levan moito tempo reclamando un necesario
incremento do cadro de persoal e mellor dotación de material para poder exercer
correctamente o seu traballo.
Tamén o sector da atención urxente a través de ambulancias e 061 vén
presentando problemas, coa decisión forzosa do traslado de instalacións de
Santiago de Compostela á Estrada e os problemas de aplicación do convenio
laboral e de abandonos do servizo por parte das empresas concesionarias.
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Este escenario apunta a unha perda de capacidade asistencial, so atenuada polo
sobreesforzo que realizan os profesionais, pero non resolta pola Consellería de
Sanidade que evita afrontar a situación.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Convocar, de maneira inmediata para celebrar este mes de xaneiro, unha
xuntanza da mesa sectorial que trate os problemas específicos dos colectivos de
profesionais de PAC, servizos de urxencias e transporte sanitario urxente, na
procura de melloras que permitan aos profesionais retomar a súa actividade
normal con melloras na asistencia sanitaria.
2. Abrir á maior brevidade canles de diálogo específicos cos representantes dos
colectivos en conflito coa Consellería de Sanidade referidos aos servizos de
asistencia sanitaria urxente e atender ás súas reivindicacións para negociar
acordos que permitan mellorar o servizo e retomar a dinámica habitual de
traballo.

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 08/01/2019 13:00:30
Noela Blanco Rodríguez na data 08/01/2019 13:00:35
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz,
Jacobo Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, Mª Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo
Trénor López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna, ao abeiro do disposto no artigo
160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esta Mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos
No día de onte coñecemos polos medios de comunicación que a concesionaria da AP53, a Autoestrada Central de Galicia que une Santiago de Compostela co Alto de Santo
Domingo, en Dozón, autoestrada dependente do Goberno do Estado, está a cobrar
tarifas indebidas nalgún dos treitos.
Concretamente, tense constatado que no treito entre Lalín e Silleda a concesionaria
está a realizar un cobro de 3,60 euros no canto dos 2,45 euros que están estipulados
nas tarifas legalmente aprobadas e publicadas.
Esta mesma situación dáse para todos aqueles vehículos que procedentes do sur, da
zona de Ourense, teñan como destino Silleda, onde as máquinas de cobro existentes
recollen como tarifa os 3,60 euros, cobrando 1,15 euros máis do legalmente
establecido.
O cobro de sobreprezos que se están aplicando neste treito concreto por parte da
concesionaria é unha situación que non se pode tolerar e que o Ministerio de Fomento,
como responsable da dita autoestrada, debe corrixir e emendar á maior brevidade.
Cómpre ademais que o Ministerio de Fomento adopte as medidas oportunas fronte á
concesionaria e que se habiliten á maior brevidade os mecanismos para devolverlle
aos usuarios afectados as cantidades indebidamente cobradas.
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Por todo exposto e tendo en conta a gravísima situación de cobro continuo de
sobreprezo que está aplicando a concesionaria, o Grupo Parlamentario Popular
presenta a seguinte proposición non de lei en Pleno:

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia:
1.-

A demandar do Goberno do Estado que realice as xestións oportunas ante a
concesionaria para que se solucione de maneira inmediata a situación gravísima
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de cobro indebido aos usuarios que se está dando no treito Lalín-Silleda da
autoestrada AP-53 e a que adopte as medidas oportunas desde o punto de vista
sancionador á concesionaria.
2.-

A solicitar do Ministerio de Fomento que habilite os mecanismos necesarios para
a devolución dos importes indebidamente cobrados aos usuarios desta
autoestrada estatal”.

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 08/01/2019 13:42:14
Martín Fernández Prado na data 08/01/2019 13:42:24
Jaime Castiñeira Broz na data 08/01/2019 13:42:41
Jacobo Moreira Ferro na data 08/01/2019 13:42:48
Marta Novoa Iglesias na data 08/01/2019 13:42:57
María Julia Rodriguez Barreira na data 08/01/2019 13:43:05
Gonzalo Trenor López na data 08/01/2019 13:43:12
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno, relativa á contención mecánica de
persoas atendidas en institucións psiquiátricas e residenciais.

O Movemento Galego da Saúde Mental púxose en contacto cos grupos políticos
con representación no Parlamento galego para facernos chegar a seguinte proposición
que o Grupo Parlamentar do BNG asume como propia e por tal razón transcribe
integramente e presenta para o seu tratamento:
A situación da atención á saúde mental en Galiza foi motivo de preocupación e
de propostas e interpelacións ao Goberno da Xunta polos grupos parlamentarios da
oposición durante as dúas últimas lexislaturas. Tamén está a ser así na actual.
Foron motivo de preocupación as cuestións relacionadas co estado de
insuficiente dotación dos dispositivos asistenciais, as carencias de profesionais de
determinadas categorías e en particular da Psicoloxía Clínica, a denegación de facto de
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prestacións recoñecidas tal como a psicoterapia, o empeoramento das condicións de
traballo dos profesionais, os efectos da crise e das políticas do goberno da Xunta de
Galiza sobre a saúde e a vida das persoas (sendo a cuestión do suicidio un tema
dolorosamente central), a vulneración de Dereitos Fundamentais, o estado de PNP.PN
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Psiquiátricos, a desplanificación sanitaria neste campo, e a actitude despreocupada e
irresponsable do Partido Popular e o Goberno da Xunta de Galiza ante estas cuestións.
Aínda así, e mediando a presión realizada dende a rúa por movementos sociais,
fóronse recoñecendo algunhas realidades: elaborouse (aínda que só fora no papel) o
Plan de Prevención do Suicidio polos mesmos que antes negaron a importancia da
cuestión, e comezouse a traballar no Plan Galego de Saúde Mental nove anos despois de
telo desarticulado intencionalmente e despois de repetidas reclamacións ao longo deste
tempo.
Hoxe debe ocupar a atención unha cuestión de enorme profundidade e
transcendencia, xa atendida por outros gobernos ou cámaras parlamentarias no Estado
Español (Congreso dos Deputados, Pais Valenciá, Andalucía, Madrid, Navarra,
Principado de Asturias, Aragón) , con desenvolvemento normativo e/ou plans
específicos en países do noso entorno (Reino Unido, Holanda, Finlandia, Islandia,
Alemania, Italia, Suecia). E todo isto nun marco de orientación dende os Dereitos
Humanos definido polas Institucións Internacionais que teñen entre as súas misións
velar polo respecto aos Dereitos Humanos e impulsar a súa realización e ampliación.
Falamos da contención mecánica de persoas en marcos asistenciais ou
residenciais.
A contención mecánica é a acción mediante a cal se inmobiliza con correas a
CSV: REXISTRO-jWmPPxuXX-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

unha persoa, fixándoa xeralmente a unha cama. Limítase así gravemente a súa
autonomía reducindo radicalmente o seu movemento, reducíndoa ao espazo que ocupa o
seu corpo.
O dramatismo desta acción é evidente. Só o costume de realizala ou vivir con
ela impide velo. A súa existencia é un signo de atraso. As implicacións relacionadas cos
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dereitos humanos, coa seguridade física, co risco psíquico e co potencial dano social e
estigmatizador son deducíbeis.
Dende hai anos, dende diferentes campos profesionais, de afectados en primeira
persoa e familiares dos mesmos, de movementos en defensa dos Dereitos Humanos,
Institucións e progresivamente tamén Gobernos, vense expoñendo a necesidade de
avanzar cara á superación desta práctica na atención ás persoas que reciben asistencia
nos centros de saúde mental ou en centros residenciais.
Tamén se foi progresando na concepción desta práctica, cuestionada dende os
mesmos albores da Psiquiatría, sendo hoxe valorada como o punto final do fracaso
sucesivo de medidas terapéuticas que deberan ter sido implementadas na atención á
persoa antes de chegar á súa redución radical.
Nese senso a contención mecánica non é considerada unha elección profesional
e menos aínda unha acción terapéutica, senón unha medida inevitable (a última medida)
para evitar un dano que se valora maior. O obxectivo asistencial respecto a ela é a súa
prevención.
A súa realización conleva riscos e danos para quen a sofre e para quen a realiza.
E se somete á persoa á que se contén a unha experiencia dolorosa, de gran potencial
traumático e lesiva da súa dignidade, tamén enfronta aos profesionais que a deban
realizar a complexas emocións e contradicións co seu sentir sobre o deber de coidado
CSV: REXISTRO-jWmPPxuXX-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

que debe rexer as súas actuacións coas persoas ás que atenden (tanto máis se se
encontran en tan grave estado de vulnerabilidade).
A súa prevalencia relaciónase con carencias de recursos asistenciais
(profesionais, materiais, espaciais, actividades), con déficits organizativos , con
orientacións incorrectas da actividade asistencial , con carencias de sensibilidade e
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formación (en particular en relación a dereitos e a procedementos non coercitivos de
atención ás persoas con sufrimento psíquico), con carencias de desenvolvementos
lexislativos, co predominio de concepcións reducionistas de corte bioloxicista na
atención á saúde mental (con desconsideración das dimensións psicosociais da mesma)
e a conseguinte predominancia de respostas farmacolóxicas e físicas ás necesidades de
atención das persoas, e con ausencia de compromiso do goberno sanitario co respecto e
promoción dos dereitos das persoas na súa atención sanitaria.
Esta cuestión xa motivou iniciativas específicas no Parlamento de Galiza en
relación coa existencia dun cuarto de uso mixto con tres camas para a contención
simultánea de persoas, realizadas en ocasións por tempo prolongado e que se atopa na
Unidade de Hospitalización Psiquiátrica, situada no Hospital de Oza, pertencente ao
Complexo Hospitalario da Coruña. Na actualidade, despois de ser denunciada esta
realidade reiteradamente polo Movemento Galego da Saúde Mental dende hai case tres
anos, volve a ser motivo de preocupación pola súa persistencia e pola pasividade da
Xerencia da EOXI da Coruña e da Consellería de Sanidade en poñer fin a unha
situación que dana gravemente os dereitos das persoas alí ingresadas.

Por todo o aquí considerado, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego presenta a seguinte proposición non de lei para debate en Pleno:

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

“O Parlamento de Galiza, adoptando como referencia fundamental a
Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade (ratificado por España no
2007), a resolución do Consello de Dereitos Humanos da Asamblea Xeral das Nacións
Unidas sobre saúde mental e dereitos humanos (2017), e os estándares definidos polo
Comité Europeo para a prevención da tortura e tratos crueis, inhumanos ou
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degradantes do Consello de Europa (2017) respecto ás medidas de contención en
establecementos psiquiátricos para adultos, insta ao Goberno galego a que:


Na acción de goberno xeral da Xunta de Galiza, e máis en

particular na actividade sanitaria e de coidado de persoas con discapacidade,
debe prestarse especial atención a súa non diferenciación por razón da súa
discapacidade. Debe considerarse que a obriga de protección dos seus dereitos
está incrementada en quen teñen a responsabilidade da súa atención e da
provisión dos medios necesarios para prestala, e debe recordarse que os
gobernos deben modificar os costumes e prácticas existentes que poidan
conlevar risco de dano aos dereitos das persoas con discapacidade.


A través da Consellería de Sanidade, a de Política Social e a

Vicepresidencia (en atención ás competencias en Xustiza), debe revisar toda a
acción e funcionamento da atención á saúde mental dende a perspectiva da súa
adecuación ao respecto e protección dos Dereitos Humanos, promoverá o
consentimento informado, apoiará o empoderamento das persoas directamente
afectadas e garantirá a participación efectiva das mesmas na elaboración e
avaliación de plans e normas e no funcionamento dos dispositivos asistenciais
postos ao seu servizo.


Garantirá respecto á contención mecánica, na perspectiva da súa

superación, o cumprimento dos estándares definidos polo Comité Europeo para
CSV: REXISTRO-jWmPPxuXX-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

a prevención da tortura e tratos crueis, inhumanos ou degradantes do Consello
de Europa e, en particular:
a) esta práctica deberá ter carácter excepcional
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b) guiarase polos principios de legalidade, necesidade, proporcionalidade e
responsabilidade
c) regularase por lei polo que, no marco de competencias existente, a Xunta
de Galiza debera dirixirse ao Goberno Español para o seu
desenvolvemento
d) só se realizará en situación de risco inminente, non sendo aceptable o seu
uso con finalidade preventiva por presunción de riscos
e) concebirase e realizarase como medida de seguridade, non se lle
recoñecerá ningunha xustificación terapéutica
f) baixo ningunha circunstancia poderá ter carácter de castigo, ser realizada
por comenencia particular, ou para suplir ou compensar a carencia de
medios, tratamentos, ou coidados
g) realizarase con indicación ou autorización facultativa
h) a preservación da dignidade da persoa guiará toda a actuación
i) a persoa en contención deberá estar adecuadamente vestida
j) sempre se optará pola mínima contención e polo mínimo tempo

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

imprescindible
k) nunca se realizará a contención conxuntamente con outras persoas
ingresadas
l) se se usaran drogas para a contención química, as mesmas serán de curto
efecto
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m) a duración da contención medirase en minutos mellor que en horas. Se
perdurara ou se repetira responsabilizarase do proceso outro/a
facultativo/a e mesmo se trasladará á persoa a outro centro.
n) a supervisión realizarase mediante acompañamento constante dun
membro cualificado do staff profesional, para atender as necesidades da
persoa e soster o vencello humano terapéutico. O control mediante
cámaras nunca substituirá este acompañamento.
o) levarase un rexistro preciso e específico das contencións realizadas no
que deberá reservarse espazo para os informes das persoas que foron
obxecto de contención. O rexistro estará sustentado nunha base externa
ao centro baixo a responsabilidade dos servizos de inspección e será de
ámbito autonómico con desagregación de datos por centros. A
información deberá orientar a acción de redución desta práctica.
p) preveranse e dotaranse procedementos de queixa confidenciais, accesibles
e efectivos.


A Xunta de Galiza, a través da Consellería de Sanidade e de

Vicepresidencia, deberá impulsar a formación en Dereitos Humanos e en
orientacións e procedementos non coercitivos na atención ás persoas nos

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

ámbitos asistenciais e residenciais.


Desenvolver e dotar dos recursos necesarios en saúde mental

para poder avanzar na superación desta práctica. O futuro Plan Galego de Saúde
Mental debe definir explicitamente o obxectivo da súa superación e prever as
medidas necesarias, no marco das orientacións desta proposición, para avanzar
cara a mesma.
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Clausurar de inmediato o cuarto existente no Complexo

Hospitalario da Coruña (CHUAC) e investigaranse as responsabilidades xestoras
e políticas da súa existencia e permanencia no tempo.


Comprobar pola Consellería de Sanidade e a de Política Social

que non existen outras unidades asistenciais ou residenciais en Galiza que
padezan as deficiencias identificadas no CHUAC e informar ao Parlamento de
Galiza no prazo de dous meses.


Informar no prazo de seis meses ao Parlamento das accións para

a creación do rexistro.”

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Olalla Rodil Fernández
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
CSV: REXISTRO-jWmPPxuXX-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2019 19:01:30

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2019 19:01:35

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2019 19:01:36

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2019 19:01:38

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2019 19:01:39

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

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2019 19:01:40
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. A autoestrada AP 53 entre Santiago-Ourense, no seu treito entre Santiago e
Lalín, é unha das máis caras do Estado español. Esta situación supón un agravio e unha
discriminación para a mobilidade das persoas e para a conectividade-competitivade das
empresas da comarca do Deza nas súas relacións coa área de Santiago.
O BNG leva anos reclamando a transferencia a Galiza desta vía, así como unha
rebaixa da peaxe posto que a alternativa existente, a N-525, é unha estrada limitada a 50
Km/h na totalidade do traxecto entre Lalín e Santiago, atravesa numerosas zonas
urbanas e conta con unha elevada intensidade de tráfico cos conseguintes problemas de
inseguridade e merma da calidade de vida das poboacións da contorna.

CSV: REXISTRO-w3vm7KnVm-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2. Malia estas abusivas peaxes, a empresa concesionaria, o grupo Itinere, levou a
cabo unha política de empeoramento do servizo que tivo entre outras consecuencias a
eliminación do persoal das cabinas de peaxe, substituídos por sistemas de telepeaxe e
caixeiros de pagamento. Unicamente hai unha persoa en todo o treito por si xorde algún
imprevisto.
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Por este motivo, o BNG presentou a cabo iniciativas relativas ao mantemento de
persoal nas cabinas de cobro.
3. Esta situación xa de por si abusiva viuse agravada nos últimos meses debido a
fallos nas máquinas, que marcaban cobros moi por enriba do estipulado. Por exemplo:
-

No treito de Silleda-Lalín o prezo é de 2,45€ e a máquina marca

3,60€. É dicir, hai un desfase de 1,15€ a favor da empresa.
-

No treito Santiago–A Bandeira o prezo é de 2,70€ e a máquina

marca 3,60€. Un desfase de 0,90€ a favor da empresa
Se temos en conta que por ese tramo pasan diariamente máis de 6.000 vehículos,
supón un atraco diario considerable.
As persoas usuarias que saben o prezo da peaxe, chaman para que resolvan o
problema cos conseguintes trastornos (perdas de tempo, molestias,….) . As que non
coñecen o prezo posiblemente estivesen pagando de máis.
Por outra banda, suponse que as usuarias que conten co dispositivo de telepeaxe
se lle estea cargando o importe que marca a máquina da peaxe, polo que a empresa está
cobrando indebidamente a peaxe desde hai meses.

CSV: REXISTRO-w3vm7KnVm-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en Pleno:
“O Parlamento insta ao Goberno galego a demandar do Goberno do Estado:
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1. Que abra un expediente informativo e de ser o caso sancionador á empresa
concesionaria da AP 53 polo cobro de peaxes maiores das aprobadas oficialmente.
2. Que esixa á concesionaria a devolución das cantidades cobradas
indebidamente.
3. Que negocie coa concesionaria o establecemento de bonificacións na
autoestrada AP 53, tendo en conta criterios como uso habitual, diferentes tarifas por
franxas horarias, viaxe de volta no mesmo día, etc.”

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019

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

CSV: REXISTRO-w3vm7KnVm-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

3

139139

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

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2019 10:00:52

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2019 10:00:58

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2019 10:00:59

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2019 10:01:01

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2019 10:01:02
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Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2019 10:01:04

4

139140

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
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Pleno, relativa ao anuncio do Presidente da Xunta ao
respecto do número de centros de saúde construídos e que se van construír en Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No pleno do Parlamento do 19 de decembro de 2018 na sesión de control ao
Presidente da Xunta á pregunta formulada pola Portavoz Parlamentar do BNG Ana
Pontón, este asegurou que:
“levamos construídos 54 centros de saúde e investidos 110 millóns de euros.
Vamos construír ou ampliar 20 novos centros de saúde máis, e ao final da lexislatura
teremos 82 centros de saúde novos ou ampliados”.

Diante desta afirmación o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
CSV: REXISTRO-G9K2oxAC7-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu tratamento en Pleno:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a que presente neste
Parlamento un informe no prazo máximo dun mes coa seguinte información:
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Relación dos 54 centros de saúde construídos, con data de inicio

e de finalización e orzamento de cada un deles


Relación dos 20 centros de saúde que se van construír ou ampliar

con data de inicio e finalización e orzamento de cada un deles.


Relación dos 82 centros de saúde novos ou ampliados que se

terán ao final de lexislatura, con data de inicio e finalización e orzamento de
cada un deles.”

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019

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

CSV: REXISTRO-G9K2oxAC7-9
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2019 10:59:37

2

139142

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

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2019 10:59:42

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2019 10:59:44

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2019 10:59:45

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2019 10:59:48
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2019 10:59:49
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos:
O contrato de concesión respecto ao Servizo de transporte sanitario urxente
terrestre en Galicia leva dende que se sacou a concurso en cuestión. O modelo
mercantilista polo que aposta a Xunta de Galicia ante un servizo básico como é o
das ambulancias, provoca que non se preste coa calidade que precisa, tal e como
levamos comprobando todo este tempo e como xa se ten denunciado en
diferentes ocasións.
Durante as primeiras fases do procedemento, algunhas pequenas empresas de
ambulancia xa advertían das consecuencias da baixa nas condicións económicas
ao non ver factible poder prestar un servizo de calidade con eses prezos.
A primeira noticia de incumprimento chegou da man dos recortes para as
condicións laborais do persoal do servizo, cando un ano despois da adxudicación
do mesmo, a Federación Galega de Empresarios de Ambulancias, solicitaba non
aplicar o Convenio Colectivo por unha suposta capacidade económica para

CSV: REXISTRO-7r8y6haaR-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

mantelo.
En medio do empeoramento das condicións laborais das traballadoras e
traballadores, a adxudicación en si mesma era levada ao xulgado por suposta
prevaricación, provocando que co inicio deste investigación, a policía xudicial
solicitase informes periciais que desvelaban que as ambulancias non cumprían

139144

coa normativa vixente en materia de seguridade, en cuestións como o exceso de
pesou ou a falta de rodas de reposto.
Non faltos de problemas no servizo, antes de rematar o ano a propia Federación
Galega de Empresarios de Ambulancias ven de solicitarse á Fundación do 061 a
resolución do contrato.
Todos estes feitos, amosan o fracaso no mantemento dun modelo xestión que
prima criterios económicos fronte a condicións laborais dignas e servizo de
calidade.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei.
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a iniciar os estudos e xestións
necesarias para levar a cabo a xestión directa do servizo.
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez,
a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
Exposición de motivos
A situación sanitaria da comarca do Salnés está sufrindo unha perda de
capacidade asistencial como resultado dunha política de recortes moi estrita
aplicada polos gobernos estatal e autonómico nos últimos anos. Os e as
profesionais do sistema sanitario redobran esforzos e tratan de manter o maior
nivel de calidade posible, pero a situación está a sobrepasar o aceptable e estanse
a perder servizos que empeoran de maneira inaceptable a situación.
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O Hospital do Salnés está a perder progresivamente servizos asistenciais, de
maneira especial a partir da perda de condición de área sanitaria que diminuíu a
condición do hospital, a súa autonomía, e reforzou a súa dependencia do Hospital
de Pontevedra. Isto provocou a perda de profesionais nalgúns servizos como
medicina interna, ou a dificultade para reparar aparataxe que provoca semanas
enteiras sen servizo do TAC, de equipos informáticos, de material para urxencias
ou de tratamentos farmacolóxicos. A dotación de persoal do hospital é
notoriamente baixa, como así teñen denunciado publicamente os e as
representantes dos e das traballadoras, con casos como a dotación de enfermería
que ofrece ratios de 1/28 durante as noites, o que non é aceptable. A ampliación
do servizo de urxencias sen maior dotación de persoal provoca situacións
paradóxicas como a non utilización de determinados espazos novos por non ter
persoal para elo, ou que a ausencia de profesionais de anestesia en moitas
ocasións provoca ter que derivar intervencións ao CHOP tendo quirófanos sen
utilizar en O Salnés.
Se o caso do Hospital do Salnés é alarmante, a atención primaria de O Salnés
atópase nunha situación límite. Existe un claro déficit tanto de infraestruturas e de
persoal. No que corresponde ás infraestruturas, hai un problema claro en
Vilagarcía coa falta dun novo centro de saúde que palíe as deficiencias do actual,
edificio con máis de 40 anos e deficiencias estruturais graves. A insuficiencia de
espazos, de accesibilidade e de posibilidades de ampliar un servizo que necesita
máis profesionais non está sendo atendida polo Sergas, tendo propostas e
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dispoñibilidade do Concello de Vilagarcía para resolvelo. Caso idéntico ocorre en
O Grove, onde o Sergas fai ouvidos xordos ante as demandas veciñais que
encabeza o Concello dun novo centro de saúde, ou a redución da aposta por un
novo centro en A Illa que quedou na reforma do anterior sen resolver problemas
que aínda se manteñen de estrutura e mantemento da infraestrutura.
No que corresponde ao persoal, existen numerosos problemas nos últimos tempos
aos que a Xunta de Galicia non ofrece nin solución nin atención. Catoira perde
continuamente o seu servizo de pediatría, pola non substitución do profesional,
tendo que derivarse a Vilagarcía que ve, á súa vez, saturado o servizo pola
acumulación dos pacientes que se incrementan. O problema de pediatría existe
tamén de maneira sinalada en A Illa e Ribadumia, que comparten profesional
pero que está de baixa, e a súa non substitución obriga aos veciños destes dous
concellos a trasladarse a un terceiro, Cambados, coa correspondente saturación do
centro cambadés.
O centro de Saúde de Cambados sufre dende hai tempo problemas de falta de
persoal, o que leva a perder o servizo de atención polas tardes e unha elevadísima
frecuentación das consultas de primaria pola necesidade de cubrir as baixas e
vacacións entre os propios profesionais xa existentes. No caso de Meaño, a
ausencia dun profesional obriga ao que permanece no centro a atender o cupo de
dous profesionais, superando os 50 e 60 pacientes en moitos días. O Centro de
Saúde de Baltar, en Sanxenxo, vén sendo obxecto de demanda cidadá pola
necesidade de cubrir as baixas e vacacións, que tampouco están sendo atendidas.
De maneira global á comarca, unha demanda habitual está na necesidade dunha
ambulancia medicalizada para O Salnés, como así demandan profesionais
especialistas en atención de urxencias, e de maneira específica profesionais de
cardioloxía que reclaman esta ambulancia medicalizada e, tamén, a derivación a
Santiago dos e das pacientes afectadas por infarto agudo de miocardio.
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A situación global, en todos os planos, é preocupante para veciños e veciñas de O
Salnés que comproban a perda de capacidade do sistema asistencial a pesares do
esforzo dos profesionais.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Desenvolver un catálogo de servizos básicos, que defina as necesidades e
servizos fundamentais para que poidan ser ofrecidos en todos os centros
hospitalarios de Galicia.
2. Na liña do anterior, dotar ao Hospital de O Salnés dun plan de contratación de
persoal e de aumento de recursos materiais para garantir unha atención
sanitaria da maior calidade posible, sen que esa atención dependa
fundamentalmente da presencia rotatoria de profesionais entre distintos
hospitais.
3. Abrir unha canle de diálogo co Concello de Vilagarcía co fin de conquerir o
necesario novo centro de saúde que se demanda na antiga Comandancia de
Marina.
4. Abrir unha canle de diálogo co Concello de O Grove co fin de conquerir o
necesario novo centro de saúde que se demanda, nos espazos que o Concello
poida dispoñer de maneira axeitada.
5. Garantir a cobertura de substitucións dos profesionais de atención primaria,
coa contratación extraordinaria dos profesionais en listas de substitución e dos
recentes titulados MIR, para poder cubrir as necesidades demandadas polos
profesionais dende os centros de saúde.
6. Dotar ao hospital de O Salnés dunha ambulancia de soporte vital avanzado
durante todo o ano, para mellorar as condicións de atención sanitaria ao
conxunto da poboación, e en particular para as persoas afectadas por infarto
agudo de miocardio.
Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019
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Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
139148

Julio Torrado Quintela na data 09/01/2019 13:43:43
Noela Blanco Rodríguez na data 09/01/2019 13:43:48
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez,
a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Pleno.
Exposición de motivos
A situación da atención sanitaria en Galicia está sufrindo un conflito crecente que
mantén por un lado aos profesionais, tanto individualmente como a través dos
colectivos que os representan, organizacións sindicais, partidos políticos,
administracións locais, asociacións de pacientes e moitos colectivos afectados
pola atención sanitaria, que son practicamente todos os veciños e veciñas.
En particular, na comarca Ulla – Umia afecta o progresivo deterioro da
capacidade asistencial en atención primaria, que a pesares dos esforzos do
persoal, está perdendo calidade debido aos recortes persistentes que dende os
gobernos autonómicos e estatais se viñeron aplicando nos últimos anos.
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Existe un problema tanto a nivel de infraestruturas como de persoal. En termos de
infraestruturas, hai demandas de extrema necesidade como un novo centro de
saúde en Caldas de Reis, onde a Xunta de Galicia leva mareando a situación
sobre o terreo ideal para iniciar este centro, cambiando constantemente de
opinión e demorando a decisión de iniciar a construción dese novo centro
necesario. Unha situación semellante ten ocorrido en A Estrada, onde se
ninguneou ao Goberno municipal cando era o PSdeG o responsable daquel, pero
se comezou a afrontar a situación dun novo centro de saúde cando o PP chegou á
responsabilidade de Goberno municipal. A pesares dese inicio, non existen
partidas concretas nos orzamentos autonómicos que poidan afrontar con seriedade
prazos e formas para o novo centro, debendo estes poder ser avaliados e
fiscalizados (o que agora non pode ocorrer ao non haber compromiso concreto
orzamentario).
No que corresponde ao persoal, esta comarca sufre en primeira persoa os
problemas que o Sergas ten noutros lugares de Galicia debido aos recortes de
persoal e ás nefastas condicións laborais que se ofrecen aos profesionais. Así
existiron protestas veciñais contundentes polo ninguneo e desatención da
Consellería de Sanidade aos concellos de Cuntis e Moraña pola ausencia de
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pediatras, ou no caso de Cuntis coa non substitución de persoal de medicina de
familia e non arranxo das deficiencias do centro de saúde. Este mesmo problema,
tanto de persoal como sobre o mantemento do centro dáse no concello de Barro,
onde tamén existen accións veciñais que reivindican as necesidades de arranxos
nun centro que ten deficiencias estruturais ademais da non substitución de
profesionais que provocan saturacións e sobreesforzos sobre os propios
profesionais que soportan o máximo posible.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Abrir unha canle de diálogo co Concello de Caldas de Reis co fin de conquerir
o necesario novo centro de saúde que se demanda, definindo á maior brevidade a
localización futura deste centro.
2. Comprometer a inclusión de partidas nominais nos orzamentos 2020, e
seguintes se fose preciso, para garantir a construción nos prazos axeitados do
centro de saúde de A Estrada
3. Garantir a cobertura de substitucións dos profesionais de atención primaria, coa
contratación extraordinaria dos profesionais en listas de substitución e dos
recentes titulados MIR, para poder cubrir as necesidades demandadas polos
profesionais dende os centros de saúde.
4. Realizar unha avaliación do estado dos centros de saúde para afrontar un plan
de mellora de infraestruturas que permita garantir a calidade dos centros e evitar
problemas de accesibilidade e mantemento.

Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro de 2019
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Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento do Parlamento,
presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, relativa á
situación do servizo de urxencias no hospital de Santiago de Compostela.

Exposición de motivos:
O cadro de persoal do servizo de urxencias do hospital universitario de Santiago de
Compostela leva máis de un ano denunciando que o número de efectivos nesa
unidade é insuficiente para atender con criterios de calidade ás persoas doentes.
A ausencia de medidas que incrementen o número de profesionais por parte da
Consellería de Sanidade ten obrigado ao persoal a iniciar unha folga no servizo que
ten cumprido xa os dous meses de duración.
Durante todo este tempo a carga de traballo continúa incrementándose, feito que
impacta notablemente na propia saúde do persoal sanitario, que, en moitos casos,
acaba enfermando debido ao estrés e á sobrecarga física e psicolóxica.
Esta situación afecta notablemente á calidade asistencial, acumulándose demoras na
atención das persoas que acoden demandando a necesidade dunha atención urxente
ao servizo.
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O persoal ten denunciado en moitas ocasións o risco para doentes graves, que
moitas veces teñen que agardar demoras inaceptables ou permanecer sen unha
habitación para seren hospitalizados por mor dos recortes en todo o complexo
hospitalario.
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A pesar da folga, das advertencias do persoal e mesmo de denuncias en fiscalía a
Consellería de Sanidade está a facer caso omiso de esta situación de xeito moi
irresponsable permitindo situacións coma a que se ten vivido durante o Nadal. Con
xornadas nas que decenas de doentes se amoreaban en padiolas e cadeiras de rodas
nos corredores do servizo. Incluíndo doentes graves e mesmo algún infartado, como
denunciaron as e os profesionais.
Ante estas circunstancias, o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a negociar con inmediatez a
aplicación das demandas do persoal do servizo de urxencias do hospital de Santiago
de Compostela, priorizando as relativas ao incremento de cadro de persoal para
resolver canto antes a situación de precariedade do servizo.
Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
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Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 09/01/2019 13:51:15
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández
Fernández e Julio Torrado Quintela, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
En agosto do 2017, o Goberno galego publicou, sen previo coñecemento por
parte do eido sanitario, o anteproxecto de lei polo que se modificaba a Lei 8/2008,
do 10 de xullo de saúde de Galicia. Este anteproxecto incluía unha serie de
modificacións sobre a citada lei de moito calado, e con moita relevancia para o
sistema sanitario galego, en termos de participación, de organización do mapa
sanitario e os seus recursos, de formación, investigación e outras áreas.
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A pesares das fortes críticas que dende todos os ámbitos se verteron ante os
cambios propostos polo Goberno galego, finalmente a reforma da Lei de saúde
aprobouse no Pleno do Parlamento de Galicia celebrado o pasado 20 de marzo,
cos únicos votos a favor do PP. A reorganización do mapa sanitario de Galicia é
unha das cuestións fundamentais que inclúe, pois reformula a ordenación
contemplada ata entón cara un modelo máis concentrado e que perde atención ás
comarcas e áreas sanitarias rurais e semiurbanas, ao retirar da lei as delimitacións
sobre áreas sanitarias, e as especificacións sobre funcións, características e
fundamentos da súa relevancia, creando unha nova división entre áreas, distritos e
zonas que, quedan a expensas de ser determinadas “por decreto do Consello da
Xunta”
Como consecuencia desta modificación do mapa sanitario, elimináronse as áreas
sanitarias especialmente sinaladas, que eran as do Salnés, a Mariña Lucense,
Monforte e Valdeorras, abrindo a porta á perda de servizos nestas áreas comarcais
en favor das concentracións de servizos nos centros hospitalarios das grandes
urbes. Esta concentración, que xa foi iniciada coa implantación das Estruturas
Organizativas de Xestión Integrada, foi sinalada xa dende entón como un erro por
parte da meirande parte dos e das profesionais do sistema sanitario, e constatada
polos usuarios e usuarias coa perda progresiva de servizos nos hospitais
comarcais. Dende o Grupo Parlamentario Socialista alertamos xa entón de que a
perda da condición de área sanitaria nas zonas referidas anteriormente afondaría
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na rebaixa de servizos, na dependencia do persoal dos grandes hospitais, e na
constatación dura e imposta dun modelo de hospitais de segunda que se
converterían en grandes ambulatorios, mais que non terían a capacidade sanitaria
que precisan.
No caso do Hospital de Valdeorras, o déficit de especialistas agudízase cada vez
máis, prexudicando non soamente aos propios profesionais, cansos xa de asumir
responsabilidades que non lles competen debido á precariedade da escaseza de
recursos que teñen ao seu dispor, senón tamén aos propios usuarios e usuarias que
cada vez con máis asiduidade teñen que acudir ao CHUOU (a máis dunha hora e
media circulando en vehículo particular pola sinuosa N-120), ou mesmo aos
centros hospitalarios de Vigo (a máis de dúas horas e media do Barco de
Valdeorras), a realizar tratamentos ou probas que antes se realizaban no Hospital
Comarcal de Valdeorras. Recentemente dende o Grupo Socialista, tiñamos
coñecemento de que neste centro non se están a cubrir todas as gardas de
traumatoloxía, un piar básico nun centro hospitalario que atende a unha
poboación cunha elevada idade media, chegando incluso un facultativo de
urxencias a denunciar fallos na organización e coordinación durante o mes de
decembro, con situacións que xeraban risco para a saúde dos usuarios e usuarias.
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Este non é un feito puntual, senón que se está convertendo na tónica xeral do
funcionamento deste hospital: peche temporal da hospitalización a domicilio pola
precariedade no número de especialistas de medicina interna, déficit de médicos
de apoio no traslado de pacientes graves, gardas aleatorias e non continuadas
noutras especialidades (como é o caso de hematoloxía), déficit de cirurxiáns
adscritos ao servizo de rehabilitación, insuficiencia de pediatras...Unha situación
que denota non soamente descoordinación, senón que a eliminación da área
sanitaria de Valdeorras e a recentralización nunha única área provincial, xunto coa
insuficiencia de orzamento, diminuíu a calidade da asistencia sanitaria que se está
a prestar aos valdeorreses e valdeorresas.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Derrogar a reforma da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
aprobada no ano 2018 para, entre outros cambios, modificar a actual
distribución das áreas sanitarias.
2. Desenvolver, nun prazo de tres meses, un catálogo de servizos que se
consideren básicos dentro do sistema sanitario público de Galicia, co fin de
que permanezan implantados e en funcionamento dentro de todos os
centros hospitalarios públicos de Galicia.
3. Dotar ao Hospital comarcal de Valdeorras dos recursos materiais e
humanos necesarios para manter os citados servizos sanitarios básicos con
persoal e capacidade asistencial en cada un deles, sen que a atención
dependa fundamentalmente da presencia rotatoria de profesionais entre
distintos hospitais.
4. Asegurar o nivel asistencial do Hospital comarcal de Valdeorras, coa
cobertura de todas as baixas e vacacións de todo o persoal que presta os
seus servizos de maneira estable neste centro.

Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Daniel Vega Pérez, Martín Fernández Prado, Jaime
Castiñeira Broz, Jacobo Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, Mª Julia Rodríguez
Barreira, Gonzalo Trénor López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna, ao abeiro do
disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esta
Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos
A Autovía do Cantábrico, ou A-8, é unha infraestrutura esencial para a vertebración da
Galicia interior, para as comunicacións da Comunidade coa cornixa cantábrica e, a
partir de aí, para a conectividade con Europa.
Como é coñecido, esta autovía, no treito entre Mondoñedo e A Xesta, no contorno do
Alto do Fiouco, presenta problemas pola acumulación de néboa que derivan, en moitas
ocasións, en restricións de tráfico e no peche a circulación deste treito da A-8 á altura
de Mondoñedo.
Desde o Goberno galego vense demandando desde hai tempo que se poña solución a
este problema e, desde o primeiro momento, puxo á disposición do Ministerio de
Fomento a súa colaboración na procura de solucións.
O anterior Goberno do Estado, a través do Ministerio de Fomento, xa adoptou unha
serie de medidas para mellorar a seguridade viaria entre Abadín e Mondoñedo,
medidas similares ás que se instalaron no Alto de Pedrafita, na A-6, consistentes na
colocación de sistemas de balizamento e advertencia, que teñen permitido minimizar a
necesidade de cortes no Alto do Fiouco. Aínda así, cómpre seguir traballando na busca
de solucións innovadoras que eviten ter que cortar a autovía por mor da néboa intensa
e en aras do reforzo da seguridade viaria.
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Nesta liña, o anterior Goberno do Estado, en marzo de 2018, licitou a instalación dos
prototipos deseñados polos participantes, logo da consulta preliminar realizada polo
Ministerio de Fomento, en xuño de 2015, para identificar solucións innovadoras.
Faise necesario agora que os actuais responsables do Ministerio de Fomento sigan
traballando para activar, canto antes, a solución innovadora definitiva que se estime
máis axeitada para garantir a seguridade e evitar os peches á circulación neste treito
da A-8, tendo en conta que a instalación dos prototipos das distintas ideas presentadas
para atallar o problema da néboa foi licitada o pasado mes de marzo de 2018; e que
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logo da instalación dos prototipos, haberá que realizar a tramitación necesaria para a
instalación do sistema definitivo que se estime conveniente.
Cómpre considerar, ademais, que parte dos fondos comunitarios para innovación
asignados a Galicia foron destinados á compra pública innovadora para sistemas de
protección antinéboa na A-8.
É por iso que o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non de
lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Demandar do Ministerio de Fomento a información sobre a situación actual e as
previsións que manexa, tanto para a instalación dos prototipos deseñados para
atallar os problemas de néboa no Alto do Fiouco, como para a licitación da
solución definitiva de cara á súa posterior execución.
2. En todo caso, solicitar do Ministerio de Fomento que:
a) Axilice a tramitación administrativa necesaria para proceder á instalación, canto
antes, dos prototipos destinados a eliminar os problemas orixinados pola néboa
neste punto.
b) Licite en 2019 a instalación da solución innovadora definitiva que se estime máis
axeitada para garantir o pleno aproveitamento en condicións de seguridade
viaria desta autovía, fundamental para a vertebración da Galicia interior e para a
conectividade coa cornixa cantábrica”.

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 10/01/2019 10:34:23
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Daniel Vega Pérez na data 10/01/2019 10:34:32
Martín Fernández Prado na data 10/01/2019 10:34:42
Jaime Castiñeira Broz na data 10/01/2019 10:34:50
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Jacobo Moreira Ferro na data 10/01/2019 10:34:56
Marta Novoa Iglesias na data 10/01/2019 10:35:03
María Julia Rodriguez Barreira na data 10/01/2019 10:35:10
Gonzalo Trenor López na data 10/01/2019 10:35:18
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Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 10/01/2019 10:35:27
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández
Fernández e María Luisa Pierres López, a través do seu portavoz, e ao abeiro
do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
Entre este sábado, 12 de xaneiro, e o día 2 de febreiro vanse celebrar en Galicia
os campionatos de caza do raposo, nos que participarán centos de persoas.
Certo é que o raposo non é unha especie cinexética protexida e que o artigo 72 da
lei 13/2013, de Caza de Galicia, establece a batida deste animal como unha
modalidade autorizada para a caza maior, mais tamén é certo que o artigo 1
daquela mesma norma recolle como o seu obxecto regular o exercicio da caza na
nosa Comunidade Autónoma coa finalidade de protexer, conservar, fomentar e
aproveitar ordenadamente os seus recursos cinexéticos de xeito compatible co
equilibrio natural e cos distintos intereses afectados. E non semella que cazar
raposos teña esta finalidade de fomento dos recursos cinexéticos e o medio
natural, senón outra quizais meramente lúdico-festiva.
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Así, a propia Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) pon en solfa a
existencia de datos oficiais da Xunta de Galicia que avalíen as densidades e a
tendencia das poboacións destes animais ou que amosen prexuízos derivados da
súa presenza que avalen un control das súas poboacións. A maiores, a SGHN
destaca o relevante papel sanitario do raposo, que controla as poboacións de
pequenos vertebrados, tales como roedores, prexudiciais para o ser humano, e
axuda a manter o equilibrio ecolóxico, pois elimina os restos de animais mortos
que poden resultar focos de enfermidades para a fauna silvestre. O que significa
que a caza do raposo podería incidir negativamente no equilibrio ecolóxico de
Galicia e, indirectamente, na saúde das persoas.
Algo así debe de ser certo cando o Goberno da Xunta de Galicia autorizaba en
marzo do ano pasado que o Grupo Parlamentario do PP votase a favor nunha
proposición non de lei que pedía “non subvencionar esta actividade, non apoiala
nin participar na súa promoción e desenvolvemento” e que definía esta
actividade como unha “inxustificada competición de morte de fauna silvestre”.
Mais agora é o propio Goberno quen autoriza e financia os vindeiros campionatos
de caza do raposo.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Desenvolver, antes de que remate o presente período de sesións, un informe
científico de avaliación das densidades e da tendencia das poboacións do
raposo en Galicia e dos supostos prexuízos derivados da súa presenza que
avalen un control das súas poboacións, dando traslado inmediato dese informe
aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia.
2. En tanto non se dispoña de datos oficiais, non subvencionar ningún novo
campionato de caza do raposo, non apoialo nin participar na súa promoción
e/ou desenvolvemento.
Pazo do Parlamento, 10 de xaneiro de 2019
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Raúl Fernández Fernández
José Manuel Pérez Seco
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/01/2019 10:50:54
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 10/01/2019 10:51:01
María Luisa Pierres López na data 10/01/2019 10:51:07

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Raúl Fernández Fernández na data 10/01/2019 10:51:12
Jóse Manuel Pérez Seco na data 10/01/2019 10:51:17
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 10/01/2019 10:51:26

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Flora María
Miranda Pena, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos
Asistimos a un contexto asistencial no que as deficiencias do sistema sanitario
público son alarmantes. Isto afecta sensiblemente á saúde de galegas e galegos,
como comprobamos a diario, con casos visiblemente graves. Ademais, múltiples
colectivos profesionais atópanse en proceso de mobilizacións diversas pola
situación de sobrecarga e precariedade de medios na que teñen que desenvolver a
súa actividade asistencial. Entre eles, as traballadoras e traballadores de
Urxencias do Hospital Clínico Universitario de Santiago.
O labor no servizo de urxencias desenvólvese nun contexto tan pouco
normalizado que existen graves eivas para conseguir a coordinación eficiente do
servizo, mesmo para atopar profesionais que se presten a asumir tal función. O
colectivo médico adoece dunha carga de traballo sensible e mal organizada,
existe unha precaria dotación de enfermeiras (unha profesional por cada oito
doentes) e de TCAE (as propias profesionais manifestan que realizan o seu
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traballo ás carreiras). As sucesivas reorganizacións do espazo e do traballo non
contaron en ningún momento cos recursos materiais e, sobre todo, humanos para
asumir de modo eficiente a carga asistencial. Súmase a esta cuestión que, ante a
sobrecarga da primaria e o avellentamento da poboación, o servizo se ve máis
sobrecargado de pacientes idosos e con múltiple comorbilidade, que resulta máis
dificilmente abordar. Ademais cómpre mencionar as dificultades crecentes para
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conseguir ingresar doentes descompensados, e as múltiples dificultades para a
subida a planta de pacientes que xa teñen asinada orde de ingreso.
Neste

contexto,

calquera

circunstancia

que

incremente

por

cuestións

epidemiolóxicas a demanda asistencial sobrecarga o servizo de modo inadmisible
(léase gripe estacional, acumulación de festivos ou tempadas vacacionais con
menor cobertura de profesionais no eslavón central de atención sanitaria, a
primaria).
O pasado dous de xaneiro concorreron todas estas circunstancias e produciuse
unha situación de auténtico colapso asistencial no citado servizo de urxencias do
Hospital Clínico. Nada difícil de prever tendo en conta que se presenta cada ano
de modo estacional e que nos atopabamos en época de nadal, cando a primaria
está máis desabastecida de profesionais e os anciáns se agudizan con maior
frecuencia.
Pero, lonxe de programar unha dotación asistencial acorde ás necesidades
previstas, o servizo non tivo capacidade para asumir a demanda, chegando a
producirse unha situación de colapso na que se deron casos graves con risco vital
en pacientes que se atopaban ocupando un lugar no corredor.
Ante esa situación, as autoridades sanitarias foron avisadas por escrito por
persoal médico que solicitou a apertura e habilitación dunha zona de atención
adicional (reservada para estes casos) e a axilización dos ingresos. Isto habilitaría
espazos para pacientes agudos que ían chegando e estaban clasificados como
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graves, sen atender. A resposta non chegou en ningún momento.
Como consecuencia, unha paciente grave tivo que ser atendida no corredor e
dirixida con premura ao cubículo de críticos por requirir manobras de
reanimación avanzada con resultado final de morte e outro, tras pasar 2.5 horas
nun corredor (cando pola gravidade establecida na triaxe non debía estar máis
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dunha hora sen atención) presentou unha arritmia fatal secundaria ao infarto que
padecía e tamén faleceu.
Con máis frecuencia da desexable os pacientes considerados “graves” pola triaxe
que se realiza á entrada do servizo de urxencias son “acumulados” no corredor,
lugar onde non se pode realizar a necesaria valoración médica, implicando non só
un trato indigno senón unha evidente perda de oportunidade de recibir o
diagnóstico e tratamento necesario en tempo e forma.
Un agravante é que o corredor é ademais o lugar establecido polos servizos de
prevención como o lugar propio de evacuación do servizo, negando esta
posibilidade nos momentos nos que permanece ocupado con padiolas e doentes.
A propia inspección de traballo emitiu catro requirimentos de manter libres de
obstáculos as vías de evacuación do centro.
Por todo isto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición
non de lei para o seu debate en Pleno:

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
a) Implantar as medidas necesarias para dotar de infraestruturas e persoal
sanitario suficiente ao Servizo de urxencias do Hospital Clínico de Santiago e
garantir así non só un desenvolvemento profesional digno senón unha
cobertura eficaz das necesidades de saúde das persoas que acoden a este
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Servizo.
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b) Implantar as medidas suficientes para concretar o compromiso de que ningún
doente permaneza no corredor de urxencias, aclarar as responsabilidades
oportunas nos casos de mortes, axilizar os ingresos en planta e dignificar as
condicións laborais das súas traballadoras e traballadores.

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019..

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

Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 10/01/2019 11:14:28
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Luis Villares Naveira na data 10/01/2019 11:14:35
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García, Marcos Cal Ogando e Julia Torregrosa Sañudo, ao abeiro
do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 18 de decembro de 2018 foi publicada no BOE Real Decreto-ley 21/2018, de
14 de decembro, de medidas urxentes en materia de vivenda e aluguer.
Entre outros aspectos en dito RDL recolle unha demanda dende hai tempo
reclamada por En Marea e que é recollida no título IV.
Nel recóllense as medidas en materia económica e fiscal, e inclúe en primeiro
lugar a modificación do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, no que ten que ver
co Imposto sobre Bens Inmobles.
Modifícase a regulación do recargo previsto para os inmobles de uso residencial
desocupados con carácter permanente, mediante a súa remisión á correspondente
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normativa sectorial de vivenda, autonómica ou estatal, con rango de lei, ao
obxecto de que poida ser aplicado polos concellos mediante a aprobación da
correspondente ordenanza fiscal.
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Di así:
“O apartado 4 do artigo 72 queda redactado nos seguintes termos: «4. Dentro dos
límites resultantes do disposto nos apartados anteriores, os concellos poderán
establecer, para os bens inmobles urbanos, excluídos os de uso residencial, tipos
diferenciados atendendo aos usos establecidos na normativa catastral para a
valoración das construcións. Cando os inmobles teñan atribuídos varios usos
aplicarase o tipo correspondente ao uso da edificación ou dependencia principal.
Devanditos tipos só poderán aplicarse, como máximo, ao 10 por cento dos bens
inmobles urbanos do termo municipal que, para cada uso, teña maior valor
catastral, a cuxo efecto a ordenanza fiscal do imposto sinalará o correspondente
limiar de valor para todos ou cada un dos usos, a partir do cal serán de aplicación
os tipos incrementados. Tratándose de inmobles de uso residencial que se atopen
desocupados con carácter permanente, os concellos poderán esixir unha recarga
de ata o 50 por cento da cota líquida do imposto. Dentro deste límite, os
concellos poderán determinar mediante ordenanza fiscal unha única recarga ou
varios en función da duración do período de desocupación do inmoble. A
recarga, que se esixirá aos suxeitos pasivos deste tributo, devengarase o 31 de
decembro e liquidarase anualmente polos concellos, unha vez constatada a
desocupación do inmoble en tal data, xuntamente co acto administrativo polo que
esta se declare. A estes efectos terá a consideración de inmoble desocupado con
carácter permanente aquel que permaneza desocupado de acordo co que se
estableza na correspondente normativa sectorial de vivenda, autonómica ou
estatal, con rango de lei, e conforme aos requisitos, medios de proba e
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procedemento que estableza a ordenanza fiscal. En todo caso, a declaración
municipal como inmoble desocupado con carácter permanente esixirá a previa
audiencia do suxeito pasivo e a acreditación polo Concello dos indicios de
desocupación, a regular na devandita ordenanza, dentro dos cales poderán figurar
os relativos aos datos do padrón municipal, así como os consumos de servizos de
subministración.»
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Como a propia lei mandata e como é necesario para que os concellos que así o
decidan poidan utilizar este instrumento legal para gravar a especulación
inmobiliaria axudando a mobilizar a vivenda baleira, compre modificar a Lei
8/2012, de 29 de xuño, de Vivenda de Galicia definindo o concepto de vivenda
baleira.
Tamén se introduce a translación lexislativa do dereito ao tanteo e retracto das
vivendas con arrendatarios.
«7. Non haberá lugar aos dereitos de tanteo o retracto cando a vivenda arrendada
se venda conxuntamente coas restantes viviendas ou locais propiedade do
arrendatario que formen parte dun mesmo inmoble nin tampouco cando se
vendan de forma conxunta por distintos propietarios a un mesmo comprador a
totalidade dos pisos e locais do inmoble. En tales casos, a lexislación sobre
vivenda poderá establecer o dereito de tanteo y retracto, respecto á totalidade do
inmoble, en favor do órgano que designe a Administración competente en
materia de vivenda, resultando de aplicación o disposto nos apartados anteriores
aos efectos da notificación do exercicio de tales dereitos.
Se no inmoble só existira unha vivenda, o arrendatario terá os dereitos de tanteo e
retracto previstos neste artigo.»
A translación á lexislación galega pode crear un instrumento útil para que dende
as administracións se poida actuar na defensa da estabilidade dos arrendatarios.
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Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
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O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a modificar a Lei de 8/2012, de 29
de xuño, de vivenda de Galiza aos efectos de regular a delimitación de vivenda
baleira e o establecemento do dereito a tanteo e retracto no seguinte senso:
a) A efectos de aplicación do recargo por parte dos concellos no cobro do
Imposto de Bens Inmobles terá a consideración de vivenda desocupada aquela
que, en condicións legais e materiais para poder ser ocupada como uso
residencial privado e non afecta a actividade económica, permaneza en situación
de desocupada de forma continuada durante un tempo superior a un ano ou a 22
meses, alternos ou continuos, nun período de dous anos, salvo que o suxeito
pasivo poida motivadamente xustificar a súa non ocupación, por razóns laborais,
de conciliación familiar, de saúde, dependencia, emerxencia social, e de acordo
cos requisitos, medios de proba e procedemento que estableza a Ordenanza
municipal correspondente. En todo caso, a declaración municipal como vivenda
desocupada esixirá a previa audiencia do suxeito pasivo e a acreditación por o
Concello de os indicios de desocupación, a regular en a Ordenanza, dentro dos
cales poderán figurar os relativos aos datos do padrón municipal así como os
consumos de servizos (auga, electricidade, etc.). As Ordenanzas poderán regular
a aplicación da recarga correspondente a aquelas vivendas que consten como
desocupadas no Censo de Vivendas Baleiras que, sempre que, en calquera caso,
cúmpranse as esixencias e requisitos contidos neste apartado.»
b)Cando unha vivenda arrendada se venda conxuntamente coas restantes
viviendas o locais propiedade do arrendador que formen parte dun mesmo

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

inmoble ou cando se vendan de forma conxunta por distintos propietarios a un
mesmo comprador a totalidade dos pisos e locais do inmoble, establecese o
dereito de tanteo e retracto, respecto á totalidade do inmoble, en favor do órgano
competente en materia de vivenda.
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Si no inmoble só existira unha vivenda, o arrendatario terá os dereitos de tanteo e
retracto previstos neste artigo.»

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Antón Sánchez García
Marcos Cal Ogando
Julia Torregrosa Sañudo
Voceiro s, deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 10/01/2019 12:44:34

Marcos Cal Ogando na data 10/01/2019 12:44:44
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Julia Torregrosa Sañudo na data 10/01/2019 12:44:51
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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
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á designación co nome de
‘Daniel Castelao’ a estación intermodal de Santiago de Compostela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Daniel Castelao, destacado político nacionalista, na súa etapa de deputado nas
Cortes, fixo unha especial defensa da necesidade de mellora do ferrocarril en Galiza. O
certo é que, 85 anos despois daquelas intervencións en que analizaba a falta de
infraestruturas ligadas á dificultade para Galiza avanzar no desenvolvemento
socioeconómico, segue a ser vixente en termos de desigualdade e discriminación con
respecto a outros territorios do Estado español.
Con motivo das obras para a dotación da estación intermodal en Santiago de
Compostela, que será punto de chegada e de saída da capital de Galiza para milleiros de
persoas cada día, é momento de escoller un nome para esta infraestrutura que pode
CSV: REXISTRO-t2m0772kn-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

designarse ‘Daniel Castelao’. Ademais, pódese integrar no propio deseño do proxecto a
tipografía e a súa obra gráfica para alén de usar o seu interior como espazo expositivo
permanente para dar a coñecer a súa traxectoria cultural e política para a creación de
conciencia nacional e sempre en defensa dos intereses de Galiza.
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Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a dirixirse a ADIF para que
adopte as medidas necesarias para designar co nome de ‘Daniel Castelao’ a estación
intermodal de Santiago de Compostela, e integrar no propio deseño a súa tipografía,
obra gráfica, e dispor no seu interior dunha exposición permanente para dar a coñecer o
seu labor.”

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019

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

CSV: REXISTRO-t2m0772kn-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2019 13:14:33
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María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2019 13:14:39

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2019 13:14:41

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2019 13:14:42

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2019 13:14:44
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3

139177

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
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a elaboración e aprobación
do Plan para a normalización lingüística na mocidade e as medidas que debe realizar ao
respecto a Xunta de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai case tres anos que a Xunta de Galiza di estar a elaborar un Plan para a
normalización da lingua galega entre a mocidade.
A primeira vez que escoitamos falar deste Plan foi en abril de 2016. Foi o
secretario xeral de Política Lingüística quen o anunciou, no marco dunhas xornadas
sobre lingua e mocidade organizadas polo Consello da Cultura. Xa daquela aseguraron
estar traballando nun bosquexo.
A segunda ocasión que o anunciaron foi en febreiro de 2017, coincidindo co Día

CSV: REXISTRO-LlQPxdpze-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

da lingua inicial ou lingua materna. Fíxoo o daquela conselleiro de Cultura e Educación
aproveitando a visita a unha escola infantil.
De novo en maio de 2017 volveu falar o conselleiro do Plan, foi no mes de en
sede parlamentar coincidindo cunha interpelación que lle fixemos ao respecto desde o
Grupo parlamentar do BNG. Naquela resposta o conselleiro dixo que o plan abranguería
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o período 2017-2020; que estaría enfocado ao sector 2 do Plan Xeran de Normalización
Lingüística e que se dirixiría á mocidade entre os 14 e 30 anos.
Un ano despois, en abril de 2018, o conselleiro presentou publicamente o
documento marco do futuro Plan que sería aprobado pola Xunta de Galiza ese mesmo
ano. De facto, o cronograma temporal previsto no propio documento marco, prevé a súa
remisión ao Parlamento de Galiza entre os meses de setembro e outubro de 2018 para a
súa aprobación definitiva en novembro, algo que non aconteceu.
Entretanto, distintos estudos publicados polo IGE, a Academia Galega e o
Consello da Cultura Galega advirten que:


A lingua inicial maioritaria xa é o castelán (38%) se temos en

conta a poboación a partir dos 5 anos e até os 65.


Entre os 5 e os 14 anos –idades que ficarían excluídas do plan--

só o 18% das crianzas aprenderon a falar en galego mentres que o 45% o fai en
castelán.


En relación ao uso. Entre os 5 e 9 anos son falantes habituais

arredor do 20%; entre os 10 e os 14, menos do 30% e o 30% entre os 15 e os 19
anos.
É dicir, as cifras advirten que: se está a producir unha ruptura da transmisión
CSV: REXISTRO-LlQPxdpze-8
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xeracional que non ten a ver coa decisión das familias unicamente senón que está
vencellada directamente coa escasa ou nula presenza da lingua galega nos espazos de
socialización secundaria, fundamentalmente a escola e os medios de comunicación nun
sentido amplo: radio, prensa, TV, redes sociais, industrias culturais (música, vídeos,
series e filmes) e publicidade.
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Así mesmo, sinala a responsabilidade directa do Partido Popular na Xunta de
Galiza situando o Decreto 79/2010 como o punto de creba dunha tendencia de mellora
que se rexistrara en Galiza a partir da aprobación da Lei de Normalización Lingüística
(1983) e especialmente do Decreto 124/2007 que seguía literalmente o disposto no Plan
Xeral de Normalización Lingüística. Isto provocou, de acordo coa propia Academia, un
retroceso de 20 anos en relación coa presenza e uso do galego no ensino.
“Podemos concluír que a aplicación do Decreto 79/2020 supuxo un retroceso en
todos os ámbitos analizados (lingua das aulas, usos cos compañeiros, uso oral co
profesorado e usos escritos)”, di a Academia no seu informe que advirte: “algo está
fallando cando o noso ordenamento legal, desde os inicios da Autonomía prevé avanzar
cara a unha situación de normalidade do galego e de igualdade co castelán e, pola contra
unha parte crecente das galegas sente unha presión cada vez máis forte para abandonar o
galego e adoptar o castelán”.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a facer público e remitir á Cámara, no
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prazo máximo dun mes, o Plan para a normalización da lingua galega na mocidade.”

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2019 13:17:12

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2019 13:17:16

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2019 13:17:18

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2019 13:17:19

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2019 13:17:21
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Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2019 13:17:23
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a elaboración e aprobación
da Estratexia da Cultura Galega 2021 e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galiza
ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde finais do ano 2017 a Xunta de Galiza di estar a traballar na elaboración da
Estratexia da Cultura Galega 2021 entendida como a grande aposta do Goberno galego
en materia de política cultural.
Para tal fin, o Consello da Cultura Galega (CCG) elaborou e fixo pública, en
marzo de 2018, unha extensa diagnose na que aborda a situación dos distintos sectores
culturais do noso país, eivas e retos de futuro. Un documento que, na súa presentación
pública, o conselleiro de Cultura considerou “a folla de ruta que servirá para analizar a
situación actual do sector, fixar obxectivos e definir liñas e medidas concretas para
CSV: REXISTRO-T9QGjMapQ-8
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acadalos”.
A finais de 2018, no concreto o 6 de novembro, en comparecencia parlamentar,
o conselleiro de Cultura asegurou que levarían ao Consello da Xunta “antes de finalizar
este ano” [referíndose ao xa rematado 2018] o devandito documento antes de ser
remitido ao Parlamento de Galiza. Porén, isto non ten acontecido.
1
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Esta é unha vella promesa incumprida polo Partido Popular na Xunta de Galiza.
Xa en 2013, tamén en sede parlamentar, o daquela conselleiro de Cultura, Jesús
Vázquez, asegurou que o Goberno galego elaboraría e aprobaría un Plan galego da
cultura e un Plan Director do libro que nunca chegaron a nacer.
Alén dos incumprimentos por parte do Partido Popular na Xunta de Galiza, os
sectores culturais do país veñen denunciando a falta dunha política cultural debidamente
planificada e orzamentada na última década así como a paralización de proxectos
iniciados durante os anos 2005-2009.
Cómpre lembrar que os sectores culturais representan para Galiza o 2% do PIB e
xeran máis de 30.000 postos de traballo.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a publicar e remitir á Cámara, no prazo
máximo dun mes, a Estratexia da Cultura Galega 2021 para o seu debate entre os grupos
parlamentares e os axentes do sector.”

CSV: REXISTRO-T9QGjMapQ-8
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Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2019 13:27:54

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2019 13:27:58

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2019 13:28:00

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2019 13:28:01

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2019 13:28:02
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Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2019 13:28:04
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García e Davide Rodríguez Estévez, ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei
para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos.
En setembro de 2017 a Conselleira de Medio Rural anunciaba por enésima vez a
creación dunha marca galega de garantía para o sector hortícola.
Dicimos por enésima vez porque dende o 2009 non deixou de haber anuncios
pero ningunha realidade.
Na páxina web da Consellería de Medio Rural dise que “a Consellería do Medio
Rural ten prevista unha estratexia de implantación de marca de calidade para a
produción hortícola de Galicia. A existencia dun produto potencialmente
diferenciado que lle achegue un valor engadido ao consumidor, que cómpre
protexer e rendibiliñas, é un dos argumentos para a consecución desta marca de
calidade en proceso de elaboración.
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Con esta etiquetaxe identificadora, perséguese buscar un consumidor que permita
asentar a produción no mercado, que localice no punto de venda unha imaxe
común da horta galega, tanto para garantir a orixe como a calidade. Esta etiqueta
demostrará a certificación do cumprimento das especificacións recollidas no
regulamento que se atopa en proceso de elaboración, cunha participación directa
do sector hortofrutícola.
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Esta marca de calidade estará sustentada nun regulamento especificamente
creado contra o que se certificarán os produtos de horta galega, para ser
identificados cunha contraetiqueta rexistrada como marca de garantía que
complementará a propia marca da empresa produtora.
Será unha marca de garantía como sistema de identificación dos produtos que
subliñarán a natureza hortícola da produción amparada, potenciando os cultivos
ao aire libre e as hortalizas de inverno, de carácter máis específico, local e
diferenciado en Galicia.
Dende a Consellería do Medio Rural búscase a participación directa do sector
hortofrutícola neste proceso de consecución da marca de calidade, que vai
permitir a diferenciación destes produtos galegos e contribuír a manter o sabor
orixinal ligado ao territorio, como unha forma de preservar a nosa identidade
agraria e cultural.”
Contrasta o elevado número de bondades descritas pola Consellería sobre a
marca de garantía hortícola coa parálise produto da inacción e inoperancia da
administracion autonómica.
Cando chegou o PP ao Goberno galego xa se contaba cun borrador de
regulamento feito dun xeito participado do sector.
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O sector hortícola, que carece de políticas públicas de promoción e fomento
dignas, é un sector cun enorme potencial no nos país.
Para desenvolver dito potencial precisa de políticas de acceso á terra, formación,
asesoramento, financiamento e apoio para a comercialización dos produtos.
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Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a poñer en funcionamento unha
marca de garantía que ampare os produtos hortícolas galegos antes do ano 2020.
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019.
Asdo.: Antón Sánchez García
Davide Rodriguez Estévez
Voceiro s. e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 10/01/2019 13:45:35
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David Rodríguez Estévez na data 10/01/2019 13:45:46
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O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa do seu deputado Luís
Villares Naveira e da súa deputada Carmen Santos Queiruga, ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno.

Exposición de motivos:

Logo da celebración das eleccións andaluzas do pasado mes de decembro,
asistimos a un proceso de negociación para conformar o novo goberno andaluz,
que supón o inicio da quebra dos piares democráticos do Estado.

As negociacións deben producirse sempre entre partes lexitimadas para o acordo,
e hoxe son moitos os que no Estado español e no conxunto da Unión Europea
opinan que non se pode negociar con forzas que poñan en discusión os mínimos
consensos democráticos e fagan bandeira do machismo e a xenofobia ou a falta
de respecto pola diversidade sexual.

O documento presentado pola ultra dereita

para a negociación co Partido

Popular, coloca a esta organización e a aquelas que negocien ou pacten con ela
fóra do respecto aos valores democráticos. Existe unha enorme contradición entre
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defender a democracia e sentarse a negociar, ou acordar, con aqueles que
defenden e expresan posicións neofascistas. Quen avalan estas posicións
reproducen modelos do século XX mudando o antisemitismo pola homofobia, a
transfobia, a xenofobia e a islamofobia.

1 GP En Marea
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Non se poden poñer en cuestión avances democráticos de enorme calado como a
loita pola igualdade e contra a violencia machista, non poden conformar estas
premisas ningunha mesa de negociación, cómpre elaborar cordóns sanitarios que
preserven a nosa democracia.

Asistimos a uns acordos que negan a violencia machista, propoñen eliminar a
memoria histórica, impiden a educación sexual (fundamental para acabar coa
violencia machista), privatizan a educación e a sanidade. En conxunto un
retroceso de décadas en materia de liberdades.
Cómpre hoxe máis que nunca recordar a Simone de Beauvoir “ Basta calquera
crise económica, política ou relixiosa para que os Dereitos das Mulleres sexan
Vulnerados".

Finalmente, a extrema dereita formulou un escenario de supresión das
Comunidades autónomas, forma de expresión política do autogoberno nacional
de Galicia, tal como recoñece o art. 1 do noso Estatuto de Autonomía.
Consideramos que a cidadanía galega nin recoñece nin ampara unha petición que
nos nega como pobo, e que ten contribuído durante estes últimos 38 anos a
mellorar as condicións de vida da sociedade galega.

Este Parlamento e o Goberno galego no poden xogar á ambigüidade cando os
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pactos e acordos da dereita coa extrema dereita no Estado:

-

Cuestionan o autogoberno de Galicia e o Estado autonómico.

-

Atacan os dereitos fundamentais das mulleres.

-

Cuestionan a Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

-

Destrúen principios fundamentais da convivencia.

2 GP En Marea
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Cómpre abordar neste contexto un acordo político que, mais aló das lexítimas
diferenzas, se sustente nun compromiso de blindaxe institucional das nosas
institucións de autogoberno, das liberdades, dos dereitos da muller e da
convivencia que supoñan un compromiso claro para todas as forzas democráticas
que conformamos este Parlamento.

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Pleno
O Parlamento de Galicia instaa a Xunta de Galicia a:
1. Deslexitimar calquera acordo ou negociación con grupos que normalizan e
defenden o machismo, a xenofobia , a homofobia e a transfobia, e non
respecten dereitos humanos fundamentais.
2 . Trasladar o presente acordo a todos os grupos parlamentarios das Cortes
Andaluzas.
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Luís Villares Naveira
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Carmen Santos Queiruga
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Carmen Santos Queiruga na data 10/01/2019
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recentemente anunciouse a convocatoria dunha nova edición do campionato
provincial de caza de raposo de Pontevedra, que vai ter lugar o sábado 12 de xaneiro
nos montes de Cerdedo-Cotobade. Segundo consta na cartelaría que se fixo pública, o
citado campionato está organizado pola Federación Galega de Caza e conta co apoio da
Xunta de Galiza, da empresa ENCE e do Concello de Cerdedo-Cotobade.
Este patrocinio da administración galega contravén o acordo adoptado pola
comisión de medio ambiente do parlamento galego, que o pasado 1 de marzo de 2018
aprobou de forma unánime unha resolución no que se instaba á Xunta de Galiza a non
colaborar na promoción e desenvolvemento dos campionatos de caza do raposo.

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

A realidade é que a Xunta de Galiza leva anos apoiando os chamados
Campionatos de caza do raposo e a denominada Supercopa Galega, unha competición
na que se premia a “habilidade” de matar o maior número de raposos no menor tempo
posíbel. O feito de tratar de equiparar actividades e prácticas deportivas con saír
masivamente ao monte a matar raposos supón un exercicio de crueldade e cinismo
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absoluto, para tratar de xustificar a matanza sistemática destes pequenos mamíferos por
mero divertimento.
A pervivencia dos chamados campionatos de caza de raposo e da denominada
“Supercopa galega” amosan unha auténtica falta de respecto ao medio natural, ao medio
rural e á súa veciñanza. Segundo datos de colectivos ecoloxistas, nestes “campionatos”
que se desenvolven de maneira intensiva ao longo de varias semanas, participan centos
de cazadores e poden chegar a abaterse máis de 200 exemplares de raposos.
A Xunta de Galiza colabora economicamente coa organización destas
actividades agresivas, que non están xustificadas nin por razóns de control poboacional
nin por potenciais danos producidos polo raposo. Segundo colectivos ecoloxistas como
ADEGA, ASCEL e o Grupo de Estudio dos Animais Salvaxes (GEAS), estas
competicións "non só carecen de total reprobación ética e moral senón que non teñen
xustificación científica, e fanse á marxe da planificación cinexética dos tecores".
Afirman tamén estas entidades que "Matar raposos non axuda a recuperar as poboacións
de perdices nin de coellos, afectadas por múltiples factores, sinalando entre outras,
tamén, ás malas prácticas cinexéticas, por sobrecaza ou por repoboacións cinexéticas
con animais de granxa, así coma, os cambios no hábitat, como os monocultivos
forestais".
Asemade, esta colaboración e apoio de administracións gobernadas polo PP é
unha mostra evidente de cinismo e de dobre linguaxe, pois mentres se di loitar contra o
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maltrato animal promóvense estas macrocacerías que derivan en matanzas
indiscriminadas e inxustificadas de animais silvestres.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en comisión:
2
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“O Parlamento de Galiza insta ao goberno galego a
1. Levar a cabo as modificacións normativas para prohibir os chamados
“campionatos provinciais de caza do raposo” e a denominada “Supercopa” galega, por
tratarse dunha competición cruel e devastadora, na que se premia a “habilidade” de
matar o maior número de raposos no menor tempo posíbel.
2. Non subvencionar os campionatos de caza de raposo, denegando o apoio e a
participación na súa promoción e desenvolvemento.
3. Que ningún cargo público nin representante da administración galega asista
aos actos relacionados con esta competición de morte indiscriminada e inxustificada de
fauna silvestre.”

Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2019

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

Xosé Luis Bará Torres na data 04/01/2019 14:23:42

María Montserrat Prado Cores na data 04/01/2019 14:23:47

Ana Pontón Mondelo na data 04/01/2019 14:23:48

Xose Luis Rivas Cruz na data 04/01/2019 14:23:50

Olalla Rodil Fernández na data 04/01/2019 14:23:51
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Paula
Vázquez Verao, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 5ª

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A Tarxeta Benvida é unha axuda económica ás familias con renda inferior a
45.000 € anuais, consistente en 100 € ao mes, destinada a “contribuír ao
pagamento dos gastos realizados no primeiro ano de vida do neno ou nena”, así
como durante os tres primeiros anos no caso das familias con renda igual ou
inferior aos 22.000 €.

Na Orde que regula estas axudas para o ano 2019 (publicada no DOG do luns, 31
de decembro de 2018), regúlase no artigo 1 os establecementos onde se poderá
usar a Tarxeta Benvida.
Coa Tarxeta Benvida poden mercarse “produtos básicos para o neno ou nena
como, entre outros, leite e outros alimentos infantís, cueiros, produtos de hixiene
infantil ou produtos farmacéuticos”. Así mesmo, a tarxeta “poderá ser utilizada
soamente en farmacias, parafarmacias, supermercados, tendas de alimentación e
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establecementos de puericultura ou especializados en artigos e produtos para a
infancia”, pero non en tendas con liña de roupa de bebé se estas non son
especificamente especializadas en puericultura.

Polo exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª:

139196

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Modificar a Orde do 21 de decembro de 2018, que regula a “tarxeta benvida”,
nos seguintes puntos:

a) No artigo 1, engadir que a tarxeta poida ser utilizada en tendas que teñan liña
de roupa de bebé, aínda que as mesmas non teñan seccións “especializadas en
puericultura”.

b) No artigo 1, engadir a posibilidade de uso da Tarxeta Benvida en tendas
electrónicas de comercios que teñan tenda física no territorio galego.

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

Paula Vázquez Verao na data 07/01/2019 12:58:17
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de

En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula

Vázquez Verao, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a
seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Asociación Amencer-Aspace, que traballa na prestación de atención de
calidade ás persoas con dano cerebral adquirido (DCA) e ás súas familias, ten
analizado a urxencia de contar cun centro residencial e centro de día en
Pontevedra para atención a persoas con DCA maiores de 21 anos, pois só hai 8
prazas financiadas no Centro de Día de Vilagarcía “Princesa Letizia”, cando se
precisarían 25 para a provincia de Pontevedra. En Vigo hai unha residencia
integral de iniciativa social, con 30 prazas financiadas, pero ningunha dispoñible.

Para as persoas con dano cerebral existe unha época crucial, aos 21 anos, cando
se pasa do ensino aos centros de día; como hai lista de agarda, prodúcese unha
estadía na casa sen atención específica.

A situación das familias das persoas con DCA é límite nos casos de pais e nais
que son xa maiores, tendo que afrontar proporcionar coidados moi específicos e
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moitos gastos, sobre todo en transporte, dado que se esixen vehículos específicos.

Asemade, esta asociación denuncia a insuficiencia das prazas adaptadas para
discapacidade nos campamentos de verán da Xunta de Galicia.

Outro problema para as familias con persoas con DCA é a insuficiencia de prazas
de respiro familiar no sistema de Dependencia da Xunta.
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Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea propón a seguinte Proposición
non de lei para o seu debate en Comisión:

O Parlamento de Galiza insta á Xunta a:

1. Impulsar a creación dun centro de día e residencia, de promoción e xestión
pública, para persoas con DCA na provincia de Pontevedra, con prazas
suficientes para acoller a demanda existente.

2. Namentres non se impulse a construción deste centro, financiar as prazas
precisas nos centros existentes.

3. Aumentar no inmediato as prazas de respiro familiar.

4. Aumentar no inmediato as prazas adaptadas para persoas con DCA nos
campamentos de verán da Xunta.

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Paula Vázquez Verao
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Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados, Patricia Otero Rodríguez, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, Noela Blanco Rodríguez, José Manuel Pérez Seco e Julio
Torrado Quintela, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de
lei para o seu debate na Comisión 5ª.
A central térmica das Pontes, propiedade de ENDESA, ten sobre 300
traballadores en activo e uns 2.000 pasivos, que inclúe a xubilados, viúvas/os e
orfos/as de traballadores/as, o que amosa a importancia que a dita empresa ten,
xa non só para As Pontes, senón para as comarcas de Ferrolterra, Eume e
Ortegal.
O pasado 27 de decembro de 2018 a dirección da empresa rompeu de xeito
unilateral as negociacións do V Convenio Colectivo Marco do Grupo Endesa,
despois de 48 reunións. Endesa denunciou o IV Convenio Marco do Grupo
Endesa para empezar as negociacións dun novo convenio colectivo, pero o que
demostrou ao longo destes meses de negociación foi unha mala fe clara á hora de
negociar, o que culminou coa decisión de dar por rotas de xeito unilateral as
negociacións.
Esta ruptura unilateral da negociación trouxo consigo que o día 31 de decembro
de 2018 ENDESA fixese decaer o IV Convenio Marco e dese por finalizado o
período de ultraactividade do Convenio, aproveitándose da limitación da
ultraactividade dos convenios colectivos introducida pola reforma laboral do
Goberno do PP de 2012, limitándose á prórroga de aplicación dos convenios
colectivos denunciados a un ano desde a súa denuncia.
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Polo tanto, desde o 1 de xaneiro de 2019 o que fixo ENDESA foi contractualizar
as condicións do Convenio Colectivo de xeito individual, co conseguinte risco
que isto implica xa que as condicións que un traballador ten establecidas por
contrato son moito máis doadas de cambiar por parte da empresa cás establecidas
en convenio colectivo.
O IV Convenio Colectivo Marco do Grupo de ENDESA tiña recollido unha serie
de “ beneficios sociais”, como eran a tarifa de electricidade (cantidade de enerxía
que reciben os traballadores como pago en especie, e que polo tanto, tributa)
axudas de estudios e seguro médico, que se ben para os traballadores en activo,
en principio, parecen respectarse pola contractualización das condicións do
convenio colectivo, non acontece o mesmo coas clases pasivas, xa que os ditos
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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beneficios sociais dos que viñan desfrutando ata agora quedaron sen efecto desde
o 1 de xaneiro de 2019.

Os sindicatos insisten na necesidade de chegar a acordos que beneficien a ambas
partes para mellorar as condicións laborais e económicas dos traballadores en
coherencia coa excelente situación económica da compañía.

Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1º) Levar adiante iniciativas, propias ou ben a través do Consello Galego de
Relacións Laborais, que axuden a retomar a negociación do V Convenio
Colectivo Marco do Grupo ENDESA.
2º) Solicitar do Goberno do Estado a recuperación da ultraactividade dos
convenios colectivos.
Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019
Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 07/01/2019 16:28:05
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/01/2019 16:28:15
Noela Blanco Rodríguez na data 07/01/2019 16:28:19
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/01/2019 16:28:33
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Julio Torrado Quintela na data 07/01/2019 16:28:46
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/01/2019 16:28:53
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados, José Manuel Pérez Seco, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, Patricia Otero Rodríguez e Abel Losada Álvarez, a través do
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na
Comisión 6ª.
A central térmica das Pontes, propiedade de ENDESA, ten sobre 300
traballadores en activo e uns 2.000 pasivos, que inclúe a xubilados, viúvas/os e
orfos/as de traballadores/as, o que amosa a importancia que a dita empresa ten,
xa non só para As Pontes, senón para as comarcas de Ferrolterra, Eume e
Ortegal.
O pasado 27 de decembro de 2018 a dirección da empresa rompeu de xeito
unilateral as negociacións do V Convenio Colectivo Marco do Grupo Endesa,
despois de 48 reunións. Endesa denunciou o IV Convenio Marco do Grupo
Endesa para empezar as negociacións dun novo convenio colectivo, pero o que
demostrou ao longo destes meses de negociación foi unha mala fe clara á hora de
negociar, o que culminou coa decisión de dar por rotas de xeito unilateral as
negociacións.
Esta ruptura unilateral da negociación trouxo consigo que o día 31 de decembro
de 2018 ENDESA fixese decaer o IV Convenio Marco e dese por finalizado o
período de ultraactividade do Convenio, aproveitándose da limitación da
ultraactividade dos convenios colectivos introducida pola reforma laboral do
Goberno do PP de 2012, limitándose á prórroga de aplicación dos convenios
colectivos denunciados a un ano desde a súa denuncia.
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Polo tanto, desde o 1 de xaneiro de 2019 o que fixo ENDESA foi contractualizar
as condicións do Convenio Colectivo de xeito individual, co conseguinte risco
que isto implica xa que as condicións que un traballador ten establecidas por
contrato son moito máis doadas de cambiar por parte da empresa cás establecidas
en convenio colectivo.
O IV Convenio Colectivo Marco do Grupo de ENDESA tiña recollido unha serie
de “ beneficios sociais”, como eran a tarifa de electricidade (cantidade de enerxía
que reciben os traballadores como pago en especie, e que polo tanto, tributa)
axudas de estudios e seguro médico, que se ben para os traballadores en activo,
en principio, parecen respectarse pola contractualización das condicións do
convenio colectivo, non acontece o mesmo coas clases pasivas, xa que os ditos
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beneficios sociais dos que viñan desfrutando ata agora quedaron sen efecto desde
o 1 de xaneiro de 2019.

Os sindicatos insisten na necesidade de chegar a acordos que beneficien a ambas
partes para mellorar as condicións laborais e económicas dos traballadores en
coherencia coa excelente situación económica da compañía.

Por iso, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte
proposición non de lei:

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:
1º) Levar adiante iniciativas, propias ou ben a través do Consello Galego de
Relacións Laborais, que axuden a retomar a negociación do V Convenio
Colectivo Marco do Grupo ENDESA.
2º) Solicitar do Goberno do Estado a recuperación da ultraactividade dos
convenios colectivos.
Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/01/2019 16:27:06
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/01/2019 16:27:19
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará
Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 6ª, relativa á situación
económica e social derivada da perda de convenio de referencia na empresa eléctrica
Grupo Endesa, especialmente nas Pontes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Despois de máis dun ano de negociación sen acordo do que debera ser o novo
Convenio Marco do Grupo Endesa, iniciado 2019 asistimos á perda de convenio de
referencia, ao disolver a empresa a mesa de negociación a finais de decembro de 2018.
Esta operación, insólita neste grupo, obedece a unha estratexia calculada e premeditada
por parte da empresa que busca, aproveitando o marco legal da reforma laboral, lesivo
para a clase traballadora, romper as regras de xogo pactadas con milleiros de
traballadores e traballadoras, ben en activo, ben en situación de prexubilación ou
xubilación.
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Cómpre recordar que estamos a falar dunha situación xerada nunha empresa do
sector eléctrico, suxeita a unhas regras particulares de funcionamento que condicionan a
súa actividade, e que está a reflectir as consecuencias negativas de procesos
privatizadores permitidos e impulsados polos sucesivos gobernos centrais, xa que esta
era unha empresa pública estatal con anterioridade. Desta forma hoxe, no lugar de
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reverter os seus beneficios nas arcas públicas e no fortalecemento industrial do norte de
Galiza, podemos ver como avanza nun profundo camiño de descapitalización acelerado
após a compra da empresa pública italiana ENEL, que posúe máis do 70% das accións.
Co paso do tempo, confírmanse as consecuencias negativas da falta dunha
política industrial do Estado, coa complicidade da Xunta de Galiza, que ten levado a que
hoxe esta empresa teña sido xa non só privatizada, senón que está en mans dunha
empresa pública italiana que busca coa súa ofensiva descapitalizar totalmente Endesa e
avanzar nun proceso viciado polo cal a totalidade de beneficios pasen directamente a
dividendos que sexan cobrados por Enel de forma que mesmo para facer investimentos,
Endesa teña que recorrer á débeda. Para axilizar este camiño a empresa vén de romper
unha serie de acordos sociais que supoñen liberar máis de 900 millóns de euros que
terían que reservar, por esixencias de auditoría, para garantir os dereitos de traballadores
activos e pasivos, e computalos nas cifras de dividendos de Enel.
Esta situación ten consecuencias negativas nos traballadores e traballadoras, en
activo ou xa non, de Endesa, que suman máis de 35.000 persoas, unha parte importante
en Galiza, cunha grande concentración nas Pontes e na súa contorna. Grazas á reforma
laboral, que o goberno socialista de Pedro Sánchez non derrogou nin na totalidade nin
nunha parte substancial, a perda de ultraactividade deixa un panorama moi preocupante.
Cómpre recordar que ademais, na perda dos beneficios sociais que estaban
recoñecidos estamos a falar dun salario en especie, un dereito conquistado nos anos
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anteriores polos traballadores e traballadoras de Endesa en detrimento, en moitas
ocasións, da contía moneraria recibida no salario. Unha parte da masa salarial pola que
tributan, non unha regalía. Isto é unha ruptura das regras de xogo, supón un paso atrás
en materia de negociación colectiva e traerá un enorme empobrecemento no norte do
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noso país, calculándose máis de tres millóns de perdas en termos económicos só sobre a
poboación das Pontes.
Máis aínda, esta situación é inaceptábel se temos en conta os multimillonarios
beneficios da produción eléctrica. Mesmamente no mes de novembro de 2018 Endesa
no Estado español elevaba á alza a súa previsión de beneficios, prevendo chegar aos
1.500 millóns no 2019 e aos 1.600 no 2020. A explotación enerxética do noso país debe,
como mínimo, xerar postos de traballo con condicións dignas e non se pode permitir, co
silencio das administracións, que estas se rebaixen ao tempo que medran os beneficios
empresariais.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate na Comisión 6ª:
“O Parlamento de Galiza acorda por resolución expresar o seu apoio aos
traballadores e traballadoras de Endesa, tanto en activo como pasivos, e rexeitar a
estratexia de descapitalización que está a levar a empresa.
O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a:
a) demandar do Grupo Endesa que revoque a decisión unilateral de eliminar os
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beneficios sociais aproveitando a perda de convenio de referencia.
b) levar a cabo as actuacións necesarias para evitar as consecuencias negativas
derivadas da perda de convenio de referencia en Endesa e favorecer a negociación dun
novo convenio.
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c) manter un diálogo constante coas forzas sindicais e os colectivos de persoal
pasivo.
d) demandar do goberno central a investigación das consecuencias da
privatización de Endesa e depurar as responsabilidades precisas.”

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

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

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2019 10:13:02

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2019 10:13:07
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Montserrat
Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No límite entre os concellos de Mesía e Boimorto, á altura da confluencia das
parroquias de Buazo e Arceo, no lado de Boimorto e da parroquia de Boado, do lado de
Mesía, encóntrase a Ponte Boado tendida sobre o río Tambre. Trátase dunha ponte
executada mediante estribos de formigón, vigas prefabricadas e taboleiros de 4m. de
ancho e que conta cunha luz aproximada de 16m.
Prestaba un servizo adecuado á realidade destas parroquias, eminentemente
gandeiras de leite nas que a superficie adicada ó ensilado de millo forraxeiro é
considerable, ata hai 20 ou 25 anos en que quedou estreita de máis tanto para vehículos
correntes coma, especialmente, para maquinaria agrícola de todo tipo, chegando a
encaixarse na mesma algunha que outra máquina de ensilado sendo necesario forza-los
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ferros que fan de varanda da mesma.
En xuño de 2017, en sesión plenaria a Corporación do concello de Boimorto
acordou acepta-la execución da obra de reconstrución da citada infraestrutura, incluída
no PIR e cun orzamento de 312.230,72 euros. No citado proxecto de execución figuraba
a modificación do cauce do río aspecto este que motiva que Augas de Galicia informe
1
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desfavorablemente o proxecto polo que este será reformado pasando a ser un Proxecto
de Ampliación da mentada ponte cun orzamento de 143.816,53 euros.
Apróbase en Pleno Ordinario no mes de setembro de 2017 este novo proxecto
que recibe varias alegacións da Asociación de Veciños de Arceo e da Asociación de
Pesca Deportiva Robalo que son desestimadas excepto as números 4 e 5 nas que se
estima insuficiente o van libre proxectado e o resgardo fronte avenidas.
Así o informe emitido en 11 de abril de 2018 polo enxeñeiro técnico da
Demarcación Hidrográfica Galicia Centro é desfavorable ó citado proxecto.
A ponte está aí, cun insuficiente servizo agardando ela e os veciños que alguén
poña algo de cordura en todo este tema porque as razóns aducidas para desestimar o
primeiro proxecto son agora causa da desestimación do segundo polo mesmo organismo
Augas de Galicia.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en comisión:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a que dea solución a esta
demanda buscando o xeito de supera-los atrancos para algo tan simple coma dar ancho
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suficiente e servizo a vehículos e viandantes que necesitan desa ponte.”

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2019 11:43:12

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2019 11:43:18

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2019 11:43:37

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2019 11:43:38

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2019 11:43:40
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Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2019 11:43:42
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández
Fernández e Julio Torrado Quintela, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
O envellecemento poboacional constitúe unha realidade e singular característica
para Galicia, que irá en aumento nos próximos anos, sen que teña para moitas das
persoas maiores unha axeitada resposta por parte dos poderes públicos e en
concreto por parte da Comunidade Autónoma, competente en materia de servicios
sociais que inclúe ás políticas de familia, benestar social, inclusión social,
servicios comunitarios, atención ás persoas con discapacidade e ás persoas
maiores.
O Plan de traballo do Consello de Contas para o ano 2016, aprobado polo Pleno
do Consello o 4 de decembro de 2015, contemplaba a realización dun informe
sobre o gasto público autonómico en centros residenciais para persoas maiores e
persoas con discapacidade. En xullo do 2018 coñeciamos dito documento, que
arroxa preocupantes datos sobre a situación da atención aos maiores na nosa
comunidade autónoma.
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O informe sinala nas súas conclusións que a ratio de prazas residenciais en
Galicia é inferior á media estatal, e sitúase moi por debaixo do recomendado pola
OMS, producíndose ademais nestes últimos anos un maior incremento das prazas
privadas(na actualidade o 65 por cento do total das prazas ofertadas), en
detrimento das xestionadas directamente pola administración autonómica.
Ademais, o prazo medio ou de trámite do procedemento para o recoñecemento do
dereito a unha praza residencial no exercicio 2015 foi de 453 días, moi superior
dos 6 meses que marca a lexislación, e o tempo medio de espera ata conseguir o
ingreso no centro residencial, de 154 días, case o dobre do estipulado pola
normativa aplicable.
O informe chama a atención tamén sobre as graves deficiencias na xestión dos
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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centros residenciais, en especial daqueles cuxa xestión está privatizada, referidos
a incumprimentos en materia de persoal, fundamentalmente do cociente do
persoal de atención directa e a non diferenciación de funcións por categorías
profesionais ; uso inadecuado das instalacións; deficiencias nos protocolos de
funcionamento; falta de rigor dos rexistros... A pesares de que estes son factores
que repercuten na calidade no servizo que se presta aos residentes, nos casos nos
que as irregularidades observadas non se corrixiron posteriormente a ser
notificadas, a Xunta de Galicia non iniciou expedientes sancionadores.
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A residencia de maiores de Trives, xestionada pola Mancomunidade das Terras do
Navea- Bibei (que leva anos sen reunirse), ten unha capacidade aproximada de 60
prazas, para atender a unha comarca cuxas proxeccións poboacionais do IGE
sinalan que a finais da próxima década a idade media da poboación superará os
60 anos.
Nestes últimos meses acumúlanse queixas de usuarios e usuarias e das súas
familias ademais de polo deficiente estado en que se atopan as súas instalacións,
pola escaseza de profesionais. A estas denuncias hai que sumar a realizada
recentemente por un médico do PAC de Trives, quen advertiu da falla de persoal
cando nunha visita para atender a un paciente comprobou que o persoal que existe
para atender a 60 persoas se reduce a unha auxiliar de clínica e a unha axudante
da auxiliar, encargadas de levantar, asear, dar de comer a moitos usuarios e
usuarias con mobilidade reducida, así como de darlles á medicación que teñen
que preparar e repartir elas sen ningún tipo de apoio de persoal de enfermaría.
Incumprindo claramente, coa complicidade da Xunta de Galicia, as condicións e
requisitos específicos establecidos para os centros de atención, regulados na Orde
do 18 de abril de 1996, de desenvolvemento do Decreto 243/1995, de 28 de xullo,
derrogado polo Decreto 254/2011, de 23 de decembro. Esta orde foi modificada
posteriormente pola Orde do 13 de abril de 2007 e pola do 20 de xullo de 2010,
que regulan as condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros
de atención a persoas maiores. En canto aos requisitos de persoal, establécese
nesta normativa vixente, que a ratio mínima de persoal de atención directa en
réxime de xornada completa será de 0,20 por residente con autonomía, e de 0,35
por residente dependente. Para garantir a vixilancia e o coidado da saúde dos
residentes por persoal cualificado para esta función, a norma establece que
aqueles centros que teñan máis de 40 prazas, ademais da presenza localizada do
persoal médico, deberán contar coa presenza física de ATS ou DUE ás 24 horas.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Realizar unha inspección de maneira urxente na residencia de maiores de
Trives (Ourense), para comprobar o estado no que se atopan as súas
instalacións, así como que se cumpre coa ratio mínima de persoal de
atención directa en réxime de xornada completa de 0,20 por residente con
autonomía, e de 0,35 por residente dependente establecida pola lexislación
vixente, así como garantir a vixilancia e o coidado da saúde dos residentes
por persoal cualificado para esta función, coa presenza localizada de
persoal médico, e coa presenza física de ATS ou DUE ás 24 horas, tal e
como establece a normativa actual.
a) En caso de detectar irregularidades na inspección deste centro, tomar
todas as medidas ao seu alcance para garantir que de maneira urxente se
subsanen ditas deficiencias.
2. Esixir aos centros residenciais que manteñan actualizados,
permanentemente, os datos que consten no Rexistro Único de Entidades
Prestadoras de Servizos sociais (RUEPSS) en canto instrumento público de
publicación e de ordenación do Sistema Galego de Servizos Sociais.
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3. Reforzar o labor inspector, incrementando durante a X lexislatura os
recursos humanos para vixiar os incumprimentos da normativa ou
estándares de calidade esixidos, adoptando en caso de que sexa necesario
as medidas sancionadoras recollidas na Lei 13/2008 do 3 de decembro, de
servizos sociais de Galicia.
4. Dotarse de maneira urxente dun sistema informático normalizado para a
xestión do persoal dos centros da nosa comunidade autónoma co obxecto
de facilitar a xestión, e ofrecer información precisa da cobertura efectiva
das xornadas de traballo.
Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019
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Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 08/01/2019 13:05:58
Raúl Fernández Fernández na data 08/01/2019 13:06:03
Julio Torrado Quintela na data 08/01/2019 13:06:07
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/01/2019 13:06:12
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Noela Blanco
Rodríguez, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu
debate en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
A situación da atención de urxencias no sistema galego de saúde pasa por
momentos difíciles debido á política de recortes implantada nos últimos anos polo
goberno da Xunta de Galicia, especialmente no plano dos recursos humanos.
A situación do persoal dos PAC de Galicia, con folgas nos últimos meses e
reivindicacións non atendidas pola Consellería de Sanidade, vén de resultar nunha
convocatoria de folga indefinida que amosa o compromiso do persoal sanitario
que traballa nos PAC por defender as reclamacións dunhas condicións laborais
máis xustas e equitativas.
A esta situación engádense escenarios como os paros mantidos durante moitas
semanas polo persoal de urxencias do Centro Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, que levan moito tempo reclamando un necesario
incremento do cadro de persoal e mellor dotación de material para poder exercer
correctamente o seu traballo.
Tamén o sector da atención urxente a través de ambulancias e 061 vén
presentando problemas, coa decisión forzosa do traslado de instalacións de
Santiago de Compostela á Estrada e os problemas de aplicación do convenio
laboral e de abandonos do servizo por parte das empresas concesionarias.
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Este escenario apunta a unha perda de capacidade asistencial, so atenuada polo
sobreesforzo que realizan os profesionais, pero non resolta pola Consellería de
Sanidade que evita afrontar a situación.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Convocar, de maneira inmediata para celebrar este mes de xaneiro, unha
xuntanza da mesa sectorial que trate os problemas específicos dos colectivos de
profesionais de PAC, servizos de urxencias e transporte sanitario urxente, na
procura de melloras que permitan aos profesionais retomar a súa actividade
normal con melloras na asistencia sanitaria.
2. Abrir á maior brevidade canles de diálogo específicos cos representantes dos
colectivos en conflito coa Consellería de Sanidade referidos aos servizos de
asistencia sanitaria urxente e atender ás súas reivindicacións para negociar
acordos que permitan mellorar o servizo e retomar a dinámica habitual de
traballo.

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 08/01/2019 13:00:56
Noela Blanco Rodríguez na data 08/01/2019 13:01:06
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz,
Jacobo Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, Mª Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo
Trénor López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna, ao abeiro do disposto no artigo
160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esta Mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª, Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.

Exposición de motivos
No día de onte coñecemos polos medios de comunicación que a concesionaria da AP53, a Autoestrada Central de Galicia que une Santiago de Compostela co Alto de Santo
Domingo, en Dozón, autoestrada dependente do Goberno do Estado, está a cobrar
tarifas indebidas nalgún dos treitos.
Concretamente, tense constatado que no treito entre Lalín e Silleda a concesionaria
está a realizar un cobro de 3,60 euros no canto dos 2,45 euros que están estipulados
nas tarifas legalmente aprobadas e publicadas.
Esta mesma situación dáse para todos aqueles vehículos que procedentes do sur, da
zona de Ourense, teñan como destino Silleda, onde as máquinas de cobro existentes
recollen como tarifa os 3,60 euros, cobrando 1,15 euros máis do legalmente
establecido.
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O cobro de sobreprezos que se están aplicando neste treito concreto por parte da
concesionaria é unha situación que non se pode tolerar e que o Ministerio de Fomento,
como responsable da dita autoestrada, debe corrixir e emendar á maior brevidade.
Cómpre ademais que o Ministerio de Fomento adopte as medidas oportunas fronte á
concesionaria e que se habiliten á maior brevidade os mecanismos para devolverlle
aos usuarios afectados as cantidades indebidamente cobradas.

Por todo exposto e tendo en conta a gravísima situación de cobro continuo de
sobreprezo que está aplicando a concesionaria, o Grupo Parlamentario Popular
presenta a seguinte proposición non de lei en Comisión:

139221

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia:
1.-

A demandar do Goberno do Estado que realice as xestións oportunas ante a
concesionaria para que se solucione de maneira inmediata a situación gravísima
de cobro indebido aos usuarios que se está dando no treito Lalín-Silleda da
autoestrada AP-53 e a que adopte as medidas oportunas desde o punto de vista
sancionador á concesionaria.

2.-

A solicitar do Ministerio de Fomento que habilite os mecanismos necesarios para
a devolución dos importes indebidamente cobrados aos usuarios desta
autoestrada estatal”.

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 08/01/2019 13:40:27
Martín Fernández Prado na data 08/01/2019 13:40:39
Jaime Castiñeira Broz na data 08/01/2019 13:40:50
Jacobo Moreira Ferro na data 08/01/2019 13:40:57
Marta Novoa Iglesias na data 08/01/2019 13:41:06
María Julia Rodriguez Barreira na data 08/01/2019 13:41:13
Gonzalo Trenor López na data 08/01/2019 13:41:22
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Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 08/01/2019 13:41:31
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Comisión, relativa á contención mecánica de
persoas atendidas en institucións psiquiátricas e residenciais.

O Movemento Galego da Saúde Mental púxose en contacto cos grupos políticos
con representación no Parlamento galego para facernos chegar a seguinte proposición
que o Grupo Parlamentar do BNG asume como propia e por tal razón transcribe
integramente e presenta para o seu tratamento:
A situación da atención á saúde mental en Galiza foi motivo de preocupación e
de propostas e interpelacións ao Goberno da Xunta polos grupos parlamentarios da
oposición durante as dúas últimas lexislaturas. Tamén está a ser así na actual.
Foron motivo de preocupación as cuestións relacionadas co estado de
insuficiente dotación dos dispositivos asistenciais, as carencias de profesionais de
determinadas categorías e en particular da Psicoloxía Clínica, a denegación de facto de
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prestacións recoñecidas tal como a psicoterapia, o empeoramento das condicións de
traballo dos profesionais, os efectos da crise e das políticas do goberno da Xunta de
Galiza sobre a saúde e a vida das persoas (sendo a cuestión do suicidio un tema
dolorosamente central), a vulneración de Dereitos Fundamentais, o estado de PNP.PN
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Psiquiátricos, a desplanificación sanitaria neste campo, e a actitude despreocupada e
irresponsable do Partido Popular e o Goberno da Xunta de Galiza ante estas cuestións.
Aínda así, e mediando a presión realizada dende a rúa por movementos sociais,
fóronse recoñecendo algunhas realidades: elaborouse (aínda que só fora no papel) o
Plan de Prevención do Suicidio polos mesmos que antes negaron a importancia da
cuestión, e comezouse a traballar no Plan Galego de Saúde Mental nove anos despois de
telo desarticulado intencionalmente e despois de repetidas reclamacións ao longo deste
tempo.
Hoxe debe ocupar a atención unha cuestión de enorme profundidade e
transcendencia, xa atendida por outros gobernos ou cámaras parlamentarias no Estado
Español (Congreso dos Deputados, Pais Valenciá, Andalucía, Madrid, Navarra,
Principado de Asturias, Aragón) , con desenvolvemento normativo e/ou plans
específicos en países do noso entorno (Reino Unido, Holanda, Finlandia, Islandia,
Alemania, Italia, Suecia). E todo isto nun marco de orientación dende os Dereitos
Humanos definido polas Institucións Internacionais que teñen entre as súas misións
velar polo respecto aos Dereitos Humanos e impulsar a súa realización e ampliación.
Falamos da contención mecánica de persoas en marcos asistenciais ou
residenciais.
A contención mecánica é a acción mediante a cal se inmobiliza con correas a
CSV: REXISTRO-z3yIelip2-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

unha persoa, fixándoa xeralmente a unha cama. Limítase así gravemente a súa
autonomía reducindo radicalmente o seu movemento, reducíndoa ao espazo que ocupa o
seu corpo.
O dramatismo desta acción é evidente. Só o costume de realizala ou vivir con
ela impide velo. A súa existencia é un signo de atraso. As implicacións relacionadas cos
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dereitos humanos, coa seguridade física, co risco psíquico e co potencial dano social e
estigmatizador son deducíbeis.
Dende hai anos, dende diferentes campos profesionais, de afectados en primeira
persoa e familiares dos mesmos, de movementos en defensa dos Dereitos Humanos,
Institucións e progresivamente tamén Gobernos, vense expoñendo a necesidade de
avanzar cara á superación desta práctica na atención ás persoas que reciben asistencia
nos centros de saúde mental ou en centros residenciais.
Tamén se foi progresando na concepción desta práctica, cuestionada dende os
mesmos albores da Psiquiatría, sendo hoxe valorada como o punto final do fracaso
sucesivo de medidas terapéuticas que deberan ter sido implementadas na atención á
persoa antes de chegar á súa redución radical.
Nese senso a contención mecánica non é considerada unha elección profesional
e menos aínda unha acción terapéutica, senón unha medida inevitable (a última medida)
para evitar un dano que se valora maior. O obxectivo asistencial respecto a ela é a súa
prevención.
A súa realización conleva riscos e danos para quen a sofre e para quen a realiza.
E se somete á persoa á que se contén a unha experiencia dolorosa, de gran potencial
traumático e lesiva da súa dignidade, tamén enfronta aos profesionais que a deban
realizar a complexas emocións e contradicións co seu sentir sobre o deber de coidado
CSV: REXISTRO-z3yIelip2-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

que debe rexer as súas actuacións coas persoas ás que atenden (tanto máis se se
encontran en tan grave estado de vulnerabilidade).
A súa prevalencia relaciónase con carencias de recursos asistenciais
(profesionais, materiais, espaciais, actividades), con déficits organizativos , con
orientacións incorrectas da actividade asistencial , con carencias de sensibilidade e
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formación (en particular en relación a dereitos e a procedementos non coercitivos de
atención ás persoas con sufrimento psíquico), con carencias de desenvolvementos
lexislativos, co predominio de concepcións reducionistas de corte bioloxicista na
atención á saúde mental (con desconsideración das dimensións psicosociais da mesma)
e a conseguinte predominancia de respostas farmacolóxicas e físicas ás necesidades de
atención das persoas, e con ausencia de compromiso do goberno sanitario co respecto e
promoción dos dereitos das persoas na súa atención sanitaria.
Esta cuestión xa motivou iniciativas específicas no Parlamento de Galiza en
relación coa existencia dun cuarto de uso mixto con tres camas para a contención
simultánea de persoas, realizadas en ocasións por tempo prolongado e que se atopa na
Unidade de Hospitalización Psiquiátrica, situada no Hospital de Oza, pertencente ao
Complexo Hospitalario da Coruña. Na actualidade, despois de ser denunciada esta
realidade reiteradamente polo Movemento Galego da Saúde Mental dende hai case tres
anos, volve a ser motivo de preocupación pola súa persistencia e pola pasividade da
Xerencia da EOXI da Coruña e da Consellería de Sanidade en poñer fin a unha
situación que dana gravemente os dereitos das persoas alí ingresadas.

Por todo o aquí considerado, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego presenta a seguinte proposición non de lei para debate en comisión:

CSV: REXISTRO-z3yIelip2-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“O Parlamento de Galiza, adoptando como referencia fundamental a
Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade (ratificado por España no
2007), a resolución do Consello de Dereitos Humanos da Asamblea Xeral das Nacións
Unidas sobre saúde mental e dereitos humanos (2017), e os estándares definidos polo
Comité Europeo para a prevención da tortura e tratos crueis, inhumanos ou
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degradantes do Consello de Europa (2017) respecto ás medidas de contención en
establecementos psiquiátricos para adultos, insta ao Goberno galego a que:


Na acción de goberno xeral da Xunta de Galiza, e máis en

particular na actividade sanitaria e de coidado de persoas con discapacidade,
debe prestarse especial atención a súa non diferenciación por razón da súa
discapacidade. Debe considerarse que a obriga de protección dos seus dereitos
está incrementada en quen teñen a responsabilidade da súa atención e da
provisión dos medios necesarios para prestala, e debe recordarse que os
gobernos deben modificar os costumes e prácticas existentes que poidan
conlevar risco de dano aos dereitos das persoas con discapacidade.


A través da Consellería de Sanidade, a de Política Social e a

Vicepresidencia (en atención ás competencias en Xustiza), debe revisar toda a
acción e funcionamento da atención á saúde mental dende a perspectiva da súa
adecuación ao respecto e protección dos Dereitos Humanos, promoverá o
consentimento informado, apoiará o empoderamento das persoas directamente
afectadas e garantirá a participación efectiva das mesmas na elaboración e
avaliación de plans e normas e no funcionamento dos dispositivos asistenciais
postos ao seu servizo.


Garantirá respecto á contención mecánica, na perspectiva da súa

superación, o cumprimento dos estándares definidos polo Comité Europeo para
CSV: REXISTRO-z3yIelip2-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

a prevención da tortura e tratos crueis, inhumanos ou degradantes do Consello
de Europa e, en particular:
a) esta práctica deberá ter carácter excepcional
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b) guiarase polos principios de legalidade, necesidade, proporcionalidade e
responsabilidade
c) regularase por lei polo que, no marco de competencias existente, a Xunta
de Galiza debera dirixirse ao Goberno Español para o seu
desenvolvemento
d) só se realizará en situación de risco inminente, non sendo aceptable o seu
uso con finalidade preventiva por presunción de riscos
e) concebirase e realizarase como medida de seguridade, non se lle
recoñecerá ningunha xustificación terapéutica
f) baixo ningunha circunstancia poderá ter carácter de castigo, ser realizada
por comenencia particular, ou para suplir ou compensar a carencia de
medios, tratamentos, ou coidados
g) realizarase con indicación ou autorización facultativa
h) a preservación da dignidade da persoa guiará toda a actuación
i) a persoa en contención deberá estar adecuadamente vestida
j) sempre se optará pola mínima contención e polo mínimo tempo

CSV: REXISTRO-z3yIelip2-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

imprescindible
k) nunca se realizará a contención conxuntamente con outras persoas
ingresadas
l) se se usaran drogas para a contención química, as mesmas serán de curto
efecto
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m) a duración da contención medirase en minutos mellor que en horas. Se
perdurara ou se repetira responsabilizarase do proceso outro/a
facultativo/a e mesmo se trasladará á persoa a outro centro.
n) a supervisión realizarase mediante acompañamento constante dun
membro cualificado do staff profesional, para atender as necesidades da
persoa e soster o vencello humano terapéutico. O control mediante
cámaras nunca substituirá este acompañamento.
o) levarase un rexistro preciso e específico das contencións realizadas no
que deberá reservarse espazo para os informes das persoas que foron
obxecto de contención. O rexistro estará sustentado nunha base externa
ao centro baixo a responsabilidade dos servizos de inspección e será de
ámbito autonómico con desagregación de datos por centros. A
información deberá orientar a acción de redución desta práctica.
p) preveranse e dotaranse procedementos de queixa confidenciais, accesibles
e efectivos.


A Xunta de Galiza, a través da Consellería de Sanidade e de

Vicepresidencia, deberá impulsar a formación en Dereitos Humanos e en
orientacións e procedementos non coercitivos na atención ás persoas nos

CSV: REXISTRO-z3yIelip2-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ámbitos asistenciais e residenciais.


Desenvolver e dotar dos recursos necesarios en saúde mental

para poder avanzar na superación desta práctica. O futuro Plan Galego de Saúde
Mental debe definir explicitamente o obxectivo da súa superación e prever as
medidas necesarias, no marco das orientacións desta proposición, para avanzar
cara a mesma.
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Clausurar de inmediato o cuarto existente no Complexo

Hospitalario da Coruña (CHUAC) e investigaranse as responsabilidades xestoras
e políticas da súa existencia e permanencia no tempo.


Comprobar pola Consellería de Sanidade e a de Política Social

que non existen outras unidades asistenciais ou residenciais en Galiza que
padezan as deficiencias identificadas no CHUAC e informar ao Parlamento de
Galiza no prazo de dous meses.


Informar no prazo de seis meses ao Parlamento das accións para

a creación do rexistro.”

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Olalla Rodil Fernández
Noa Presas Bergantiños
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
CSV: REXISTRO-z3yIelip2-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2019 19:02:09

Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2019 19:02:13

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2019 19:02:14

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2019 19:02:16

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2019 19:02:17

CSV: REXISTRO-z3yIelip2-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 08/01/2019 19:02:18
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Comisión.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. A autoestrada AP 53 entre Santiago-Ourense, no seu treito entre Santiago e
Lalín, é unha das máis caras do Estado español. Esta situación supón un agravio e unha
discriminación para a mobilidade das persoas e para a conectividade-competitivade das
empresas da comarca do Deza nas súas relacións coa área de Santiago.
O BNG leva anos reclamando a transferencia a Galiza desta vía, así como unha
rebaixa da peaxe posto que a alternativa existente, a N-525, é unha estrada limitada a 50
Km/h na totalidade do traxecto entre Lalín e Santiago, atravesa numerosas zonas
urbanas e conta con unha elevada intensidade de tráfico cos conseguintes problemas de
inseguridade e merma da calidade de vida das poboacións da contorna.

CSV: REXISTRO-M5PtX29hu-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2. Malia estas abusivas peaxes, a empresa concesionaria, o grupo Itinere, levou a
cabo unha política de empeoramento do servizo que tivo entre outras consecuencias a
eliminación do persoal das cabinas de peaxe, substituídos por sistemas de telepeaxe e
caixeiros de pagamento. Unicamente hai unha persoa en todo o treito por si xorde algún
imprevisto.
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Por este motivo, o BNG presentou a cabo iniciativas relativas ao mantemento de
persoal nas cabinas de cobro.
3. Esta situación xa de por si abusiva viuse agravada nos últimos meses debido a
fallos nas máquinas, que marcaban cobros moi por enriba do estipulado. Por exemplo:
-

No treito de Silleda-Lalín o prezo é de 2,45€ e a máquina marca

3,60€. É dicir, hai un desfase de 1,15€ a favor da empresa.
-

No treito Santiago–A Bandeira o prezo é de 2,70€ e a máquina

marca 3,60€. Un desfase de 0,90€ a favor da empresa
Se temos en conta que por ese tramo pasan diariamente máis de 6.000 vehículos,
supón un atraco diario considerable.
As persoas usuarias que saben o prezo da peaxe, chaman para que resolvan o
problema cos conseguintes trastornos (perdas de tempo, molestias,….) . As que non
coñecen o prezo posiblemente estivesen pagando de máis.
Por outra banda, suponse que as usuarias que conten co dispositivo de telepeaxe
se lle estea cargando o importe que marca a máquina da peaxe, polo que a empresa está
cobrando indebidamente a peaxe desde hai meses.

CSV: REXISTRO-M5PtX29hu-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en comisión:
“O Parlamento insta ao Goberno galego a demandar do Goberno do Estado:
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1. Que abra un expediente informativo e de ser o caso sancionador á empresa
concesionaria da AP 53 polo cobro de peaxes maiores das aprobadas oficialmente.
2. Que esixa á concesionaria a devolución das cantidades cobradas
indebidamente.
3. Que negocie coa concesionaria o establecemento de bonificacións na
autoestrada AP 53, tendo en conta criterios como uso habitual, diferentes tarifas por
franxas horarias, viaxe de volta no mesmo día, etc.”

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019

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

CSV: REXISTRO-M5PtX29hu-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2019 10:04:04

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2019 10:04:08

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2019 10:04:09

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2019 10:04:11

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2019 10:04:12
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Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2019 10:04:13
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón
Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños,
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non
de lei para o seu debate en Comisión, relativa ao anuncio do Presidente da Xunta ao
respecto do número de centros de saúde construídos e que se van construír en Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No pleno do Parlamento do 19 de decembro de 2018 na sesión de control ao
Presidente da Xunta á pregunta formulada pola Portavoz Parlamentar do BNG Ana
Pontón, este asegurou que:
“levamos construídos 54 centros de saúde e investidos 110 millóns de euros.
Vamos construír ou ampliar 20 novos centros de saúde máis, e ao final da lexislatura
teremos 82 centros de saúde novos ou ampliados”.

Diante desta afirmación o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
CSV: REXISTRO-C30gTqa3n-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu tratamento en comisión:
“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a que presente neste
Parlamento un informe no prazo máximo dun mes coa seguinte información:
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Relación dos 54 centros de saúde construídos, con data de inicio

e de finalización e orzamento de cada un deles


Relación dos 20 centros de saúde que se van construír ou ampliar

con data de inicio e finalización e orzamento de cada un deles.


Relación dos 82 centros de saúde novos ou ampliados que se

terán ao final de lexislatura, con data de inicio e finalización e orzamento de
cada un deles.”

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019

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

CSV: REXISTRO-C30gTqa3n-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2019 11:00:15
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Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2019 11:00:21

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2019 11:00:23

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2019 11:00:24

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2019 11:00:26

CSV: REXISTRO-C30gTqa3n-2
Verificación:
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Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2019 11:00:27
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate na Comisión 5.ª

Exposición de motivos:
O contrato de concesión respecto ao Servizo de transporte sanitario urxente
terrestre en Galicia leva dende que se sacou a concurso en cuestión. O modelo
mercantilista polo que aposta a Xunta de Galicia ante un servizo básico como é o
das ambulancias, provoca que non se preste coa calidade que precisa, tal e como
levamos comprobando todo este tempo e como xa se ten denunciado en
diferentes ocasións.
Durante as primeiras fases do procedemento, algunhas pequenas empresas de
ambulancia xa advertían das consecuencias da baixa nas condicións económicas
ao non ver factible poder prestar un servizo de calidade con eses prezos.
A primeira noticia de incumprimento chegou da man dos recortes para as
condicións laborais do persoal do servizo, cando un ano despois da adxudicación
do mesmo, a Federación Galega de Empresarios de Ambulancias, solicitaba non
aplicar o Convenio Colectivo por unha suposta capacidade económica para
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mantelo.
En medio do empeoramento das condicións laborais das traballadoras e
traballadores, a adxudicación en si mesma era levada ao xulgado por suposta
prevaricación, provocando que co inicio deste investigación, a policía xudicial
solicitase informes periciais que desvelaban que as ambulancias non cumprían
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coa normativa vixente en materia de seguridade, en cuestións como o exceso de
pesou ou a falta de rodas de reposto.
Non faltos de problemas no servizo, antes de rematar o ano a propia Federación
Galega de Empresarios de Ambulancias ven de solicitarse á Fundación do 061 a
resolución do contrato.
Todos estes feitos, amosan o fracaso no mantemento dun modelo xestión que
prima criterios económicos fronte a condicións laborais dignas e servizo de
calidade.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei.
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a iniciar os estudos e xestións
necesarias para levar a cabo a xestión directa do servizo.
Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez,
a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
A situación sanitaria da comarca do Salnés está sufrindo unha perda de
capacidade asistencial como resultado dunha política de recortes moi estrita
aplicada polos gobernos estatal e autonómico nos últimos anos. Os e as
profesionais do sistema sanitario redobran esforzos e tratan de manter o maior
nivel de calidade posible, pero a situación está a sobrepasar o aceptable e estanse
a perder servizos que empeoran de maneira inaceptable a situación.
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O Hospital do Salnés está a perder progresivamente servizos asistenciais, de
maneira especial a partir da perda de condición de área sanitaria que diminuíu a
condición do hospital, a súa autonomía, e reforzou a súa dependencia do Hospital
de Pontevedra. Isto provocou a perda de profesionais nalgúns servizos como
medicina interna, ou a dificultade para reparar aparataxe que provoca semanas
enteiras sen servizo do TAC, de equipos informáticos, de material para urxencias
ou de tratamentos farmacolóxicos. A dotación de persoal do hospital é
notoriamente baixa, como así teñen denunciado publicamente os e as
representantes dos e das traballadoras, con casos como a dotación de enfermería
que ofrece ratios de 1/28 durante as noites, o que non é aceptable. A ampliación
do servizo de urxencias sen maior dotación de persoal provoca situacións
paradóxicas como a non utilización de determinados espazos novos por non ter
persoal para elo, ou que a ausencia de profesionais de anestesia en moitas
ocasións provoca ter que derivar intervencións ao CHOP tendo quirófanos sen
utilizar en O Salnés.
Se o caso do Hospital do Salnés é alarmante, a atención primaria de O Salnés
atópase nunha situación límite. Existe un claro déficit tanto de infraestruturas e de
persoal. No que corresponde ás infraestruturas, hai un problema claro en
Vilagarcía coa falta dun novo centro de saúde que palíe as deficiencias do actual,
edificio con máis de 40 anos e deficiencias estruturais graves. A insuficiencia de
espazos, de accesibilidade e de posibilidades de ampliar un servizo que necesita
máis profesionais non está sendo atendida polo Sergas, tendo propostas e
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dispoñibilidade do Concello de Vilagarcía para resolvelo. Caso idéntico ocorre en
O Grove, onde o Sergas fai ouvidos xordos ante as demandas veciñais que
encabeza o Concello dun novo centro de saúde, ou a redución da aposta por un
novo centro en A Illa que quedou na reforma do anterior sen resolver problemas
que aínda se manteñen de estrutura e mantemento da infraestrutura.
No que corresponde ao persoal, existen numerosos problemas nos últimos tempos
aos que a Xunta de Galicia non ofrece nin solución nin atención. Catoira perde
continuamente o seu servizo de pediatría, pola non substitución do profesional,
tendo que derivarse a Vilagarcía que ve, á súa vez, saturado o servizo pola
acumulación dos pacientes que se incrementan. O problema de pediatría existe
tamén de maneira sinalada en A Illa e Ribadumia, que comparten profesional
pero que está de baixa, e a súa non substitución obriga aos veciños destes dous
concellos a trasladarse a un terceiro, Cambados, coa correspondente saturación do
centro cambadés.
O centro de Saúde de Cambados sufre dende hai tempo problemas de falta de
persoal, o que leva a perder o servizo de atención polas tardes e unha elevadísima
frecuentación das consultas de primaria pola necesidade de cubrir as baixas e
vacacións entre os propios profesionais xa existentes. No caso de Meaño, a
ausencia dun profesional obriga ao que permanece no centro a atender o cupo de
dous profesionais, superando os 50 e 60 pacientes en moitos días. O Centro de
Saúde de Baltar, en Sanxenxo, vén sendo obxecto de demanda cidadá pola
necesidade de cubrir as baixas e vacacións, que tampouco están sendo atendidas.
De maneira global á comarca, unha demanda habitual está na necesidade dunha
ambulancia medicalizada para O Salnés, como así demandan profesionais
especialistas en atención de urxencias, e de maneira específica profesionais de
cardioloxía que reclaman esta ambulancia medicalizada e, tamén, a derivación a
Santiago dos e das pacientes afectadas por infarto agudo de miocardio.
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A situación global, en todos os planos, é preocupante para veciños e veciñas de O
Salnés que comproban a perda de capacidade do sistema asistencial a pesares do
esforzo dos profesionais.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Desenvolver un catálogo de servizos básicos, que defina as necesidades e
servizos fundamentais para que poidan ser ofrecidos en todos os centros
hospitalarios de Galicia.
2. Na liña do anterior, dotar ao Hospital de O Salnés dun plan de contratación de
persoal e de aumento de recursos materiais para garantir unha atención
sanitaria da maior calidade posible, sen que esa atención dependa
fundamentalmente da presencia rotatoria de profesionais entre distintos
hospitais.
3. Abrir unha canle de diálogo co Concello de Vilagarcía co fin de conquerir o
necesario novo centro de saúde que se demanda na antiga Comandancia de
Marina.
4. Abrir unha canle de diálogo co Concello de O Grove co fin de conquerir o
necesario novo centro de saúde que se demanda, nos espazos que o Concello
poida dispoñer de maneira axeitada.
5. Garantir a cobertura de substitucións dos profesionais de atención primaria,
coa contratación extraordinaria dos profesionais en listas de substitución e dos
recentes titulados MIR, para poder cubrir as necesidades demandadas polos
profesionais dende os centros de saúde.
6. Dotar ao hospital de O Salnés dunha ambulancia de soporte vital avanzado
durante todo o ano, para mellorar as condicións de atención sanitaria ao
conxunto da poboación, e en particular para as persoas afectadas por infarto
agudo de miocardio.
Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019
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Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
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Noela Blanco Rodríguez na data 09/01/2019 13:45:06
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu
deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez,
a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
A situación da atención sanitaria en Galicia está sufrindo un conflito crecente que
mantén por un lado aos profesionais, tanto individualmente como a través dos
colectivos que os representan, organizacións sindicais, partidos políticos,
administracións locais, asociacións de pacientes e moitos colectivos afectados
pola atención sanitaria, que son practicamente todos os veciños e veciñas.
En particular, na comarca Ulla – Umia afecta o progresivo deterioro da
capacidade asistencial en atención primaria, que a pesares dos esforzos do
persoal, está perdendo calidade debido aos recortes persistentes que dende os
gobernos autonómicos e estatais se viñeron aplicando nos últimos anos.
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Existe un problema tanto a nivel de infraestruturas como de persoal. En termos de
infraestruturas, hai demandas de extrema necesidade como un novo centro de
saúde en Caldas de Reis, onde a Xunta de Galicia leva mareando a situación
sobre o terreo ideal para iniciar este centro, cambiando constantemente de
opinión e demorando a decisión de iniciar a construción dese novo centro
necesario. Unha situación semellante ten ocorrido en A Estrada, onde se
ninguneou ao Goberno municipal cando era o PSdeG o responsable daquel, pero
se comezou a afrontar a situación dun novo centro de saúde cando o PP chegou á
responsabilidade de Goberno municipal. A pesares dese inicio, non existen
partidas concretas nos orzamentos autonómicos que poidan afrontar con seriedade
prazos e formas para o novo centro, debendo estes poder ser avaliados e
fiscalizados (o que agora non pode ocorrer ao non haber compromiso concreto
orzamentario).
No que corresponde ao persoal, esta comarca sufre en primeira persoa os
problemas que o Sergas ten noutros lugares de Galicia debido aos recortes de
persoal e ás nefastas condicións laborais que se ofrecen aos profesionais. Así
existiron protestas veciñais contundentes polo ninguneo e desatención da
Consellería de Sanidade aos concellos de Cuntis e Moraña pola ausencia de
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pediatras, ou no caso de Cuntis coa non substitución de persoal de medicina de
familia e non arranxo das deficiencias do centro de saúde. Este mesmo problema,
tanto de persoal como sobre o mantemento do centro dáse no concello de Barro,
onde tamén existen accións veciñais que reivindican as necesidades de arranxos
nun centro que ten deficiencias estruturais ademais da non substitución de
profesionais que provocan saturacións e sobreesforzos sobre os propios
profesionais que soportan o máximo posible.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Abrir unha canle de diálogo co Concello de Caldas de Reis co fin de conquerir
o necesario novo centro de saúde que se demanda, definindo á maior brevidade a
localización futura deste centro.
2. Comprometer a inclusión de partidas nominais nos orzamentos 2020, e
seguintes se fose preciso, para garantir a construción nos prazos axeitados do
centro de saúde de A Estrada
3. Garantir a cobertura de substitucións dos profesionais de atención primaria, coa
contratación extraordinaria dos profesionais en listas de substitución e dos
recentes titulados MIR, para poder cubrir as necesidades demandadas polos
profesionais dende os centros de saúde.
4. Realizar unha avaliación do estado dos centros de saúde para afrontar un plan
de mellora de infraestruturas que permita garantir a calidade dos centros e evitar
problemas de accesibilidade e mantemento.

Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro de 2019
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Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Á MESA DO PARLAMENTO
O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Eva Solla
Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento do Parlamento,
presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate na Comisión 5.ª,
relativa á situación do servizo de urxencias no hospital de Santiago de Compostela.

Exposición de motivos:
O cadro de persoal do servizo de urxencias do hospital universitario de Santiago de
Compostela leva máis de un ano denunciando que o número de efectivos nesa
unidade é insuficiente para atender con criterios de calidade ás persoas doentes.
A ausencia de medidas que incrementen o número de profesionais por parte da
Consellería de Sanidade ten obrigado ao persoal a iniciar unha folga no servizo que
ten cumprido xa os dous meses de duración.
Durante todo este tempo a carga de traballo continúa incrementándose, feito que
impacta notablemente na propia saúde do persoal sanitario, que, en moitos casos,
acaba enfermando debido ao estrés e á sobrecarga física e psicolóxica.
Esta situación afecta notablemente á calidade asistencial, acumulándose demoras na
atención das persoas que acoden demandando a necesidade dunha atención urxente
ao servizo.
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O persoal ten denunciado en moitas ocasións o risco para doentes graves, que
moitas veces teñen que agardar demoras inaceptables ou permanecer sen unha
habitación para seren hospitalizados por mor dos recortes en todo o complexo
hospitalario.
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A pesar da folga, das advertencias do persoal e mesmo de denuncias en fiscalía a
Consellería de Sanidade está a facer caso omiso de esta situación de xeito moi
irresponsable permitindo situacións coma a que se ten vivido durante o Nadal. Con
xornadas nas que decenas de doentes se amoreaban en padiolas e cadeiras de rodas
nos corredores do servizo. Incluíndo doentes graves e mesmo algún infartado, como
denunciaron as e os profesionais.
Ante estas circunstancias, o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte
Proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a negociar con inmediatez a
aplicación das demandas do persoal do servizo de urxencias do hospital de Santiago
de Compostela, priorizando as relativas ao incremento de cadro de persoal para
resolver canto antes a situación de precariedade do servizo.
Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
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Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 09/01/2019 13:50:37
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa
deputada e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández
Fernández e Julio Torrado Quintela, a través do seu portavoz e ao abeiro do
disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
Exposición de motivos
En agosto do 2017, o Goberno galego publicou, sen previo coñecemento por
parte do eido sanitario, o anteproxecto de lei polo que se modificaba a Lei 8/2008,
do 10 de xullo de saúde de Galicia. Este anteproxecto incluía unha serie de
modificacións sobre a citada lei de moito calado, e con moita relevancia para o
sistema sanitario galego, en termos de participación, de organización do mapa
sanitario e os seus recursos, de formación, investigación e outras áreas.
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A pesares das fortes críticas que dende todos os ámbitos se verteron ante os
cambios propostos polo Goberno galego, finalmente a reforma da Lei de saúde
aprobouse no Pleno do Parlamento de Galicia celebrado o pasado 20 de marzo,
cos únicos votos a favor do PP. A reorganización do mapa sanitario de Galicia é
unha das cuestións fundamentais que inclúe, pois reformula a ordenación
contemplada ata entón cara un modelo máis concentrado e que perde atención ás
comarcas e áreas sanitarias rurais e semiurbanas, ao retirar da lei as delimitacións
sobre áreas sanitarias, e as especificacións sobre funcións, características e
fundamentos da súa relevancia, creando unha nova división entre áreas, distritos e
zonas que, quedan a expensas de ser determinadas “por decreto do Consello da
Xunta”
Como consecuencia desta modificación do mapa sanitario, elimináronse as áreas
sanitarias especialmente sinaladas, que eran as do Salnés, a Mariña Lucense,
Monforte e Valdeorras, abrindo a porta á perda de servizos nestas áreas comarcais
en favor das concentracións de servizos nos centros hospitalarios das grandes
urbes. Esta concentración, que xa foi iniciada coa implantación das Estruturas
Organizativas de Xestión Integrada, foi sinalada xa dende entón como un erro por
parte da meirande parte dos e das profesionais do sistema sanitario, e constatada
polos usuarios e usuarias coa perda progresiva de servizos nos hospitais
comarcais. Dende o Grupo Parlamentario Socialista alertamos xa entón de que a
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perda da condición de área sanitaria nas zonas referidas anteriormente afondaría
na rebaixa de servizos, na dependencia do persoal dos grandes hospitais, e na
constatación dura e imposta dun modelo de hospitais de segunda que se
converterían en grandes ambulatorios, mais que non terían a capacidade sanitaria
que precisan.
No caso do Hospital de Valdeorras, o déficit de especialistas agudízase cada vez
máis, prexudicando non soamente aos propios profesionais, cansos xa de asumir
responsabilidades que non lles competen debido á precariedade da escaseza de
recursos que teñen ao seu dispor, senón tamén aos propios usuarios e usuarias que
cada vez con máis asiduidade teñen que acudir ao CHUOU (a máis dunha hora e
media circulando en vehículo particular pola sinuosa N-120), ou mesmo aos
centros hospitalarios de Vigo (a máis de dúas horas e media do Barco de
Valdeorras), a realizar tratamentos ou probas que antes se realizaban no Hospital
Comarcal de Valdeorras. Recentemente dende o Grupo Socialista, tiñamos
coñecemento de que neste centro non se están a cubrir todas as gardas de
traumatoloxía, un piar básico nun centro hospitalario que atende a unha
poboación cunha elevada idade media, chegando incluso un facultativo de
urxencias a denunciar fallos na organización e coordinación durante o mes de
decembro, con situacións que xeraban risco para a saúde dos usuarios e usuarias.
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Este non é un feito puntual, senón que se está convertendo na tónica xeral do
funcionamento deste hospital: peche temporal da hospitalización a domicilio pola
precariedade no número de especialistas de medicina interna, déficit de médicos
de apoio no traslado de pacientes graves, gardas aleatorias e non continuadas
noutras especialidades (como é o caso de hematoloxía), déficit de cirurxiáns
adscritos ao servizo de rehabilitación, insuficiencia de pediatras...Unha situación
que denota non soamente descoordinación, senón que a eliminación da área
sanitaria de Valdeorras e a recentralización nunha única área provincial, xunto coa
insuficiencia de orzamento, diminuíu a calidade da asistencia sanitaria que se está
a prestar aos valdeorreses e valdeorresas.
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Derrogar a reforma da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
aprobada no ano 2018 para, entre outros cambios, modificar a actual
distribución das áreas sanitarias.
2. Desenvolver, nun prazo de tres meses, un catálogo de servizos que se
consideren básicos dentro do sistema sanitario público de Galicia, co fin de
que permanezan implantados e en funcionamento dentro de todos os
centros hospitalarios públicos de Galicia.
3. Dotar ao Hospital comarcal de Valdeorras dos recursos materiais e
humanos necesarios para manter os citados servizos sanitarios básicos con
persoal e capacidade asistencial en cada un deles, sen que a atención
dependa fundamentalmente da presencia rotatoria de profesionais entre
distintos hospitais.
4. Asegurar o nivel asistencial do Hospital comarcal de Valdeorras, coa
cobertura de todas as baixas e vacacións de todo o persoal que presta os
seus servizos de maneira estable neste centro.

Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

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

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 09/01/2019 14:21:42
Raúl Fernández Fernández na data 09/01/2019 14:21:48
Julio Torrado Quintela na data 09/01/2019 14:21:52

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
139253

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

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/01/2019 14:21:57

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
139254

A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
dos deputados e deputadas, Daniel Vega Pérez, Martín Fernández Prado, Jaime
Castiñeira Broz, Jacobo Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, Mª Julia Rodríguez
Barreira, Gonzalo Trénor López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna, ao abeiro do
disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esta
Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2ª,
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.

Exposición de motivos
A Autovía do Cantábrico, ou A-8, é unha infraestrutura esencial para a vertebración da
Galicia interior, para as comunicacións da Comunidade coa cornixa cantábrica e, a
partir de aí, para a conectividade con Europa.
Como é coñecido, esta autovía, no treito entre Mondoñedo e A Xesta, no contorno do
Alto do Fiouco, presenta problemas pola acumulación de néboa que derivan, en moitas
ocasións, en restricións de tráfico e no peche a circulación deste treito da A-8 á altura
de Mondoñedo.
Desde o Goberno galego vense demandando desde hai tempo que se poña solución a
este problema e, desde o primeiro momento, puxo á disposición do Ministerio de
Fomento a súa colaboración na procura de solucións.
O anterior Goberno do Estado, a través do Ministerio de Fomento, xa adoptou unha
serie de medidas para mellorar a seguridade viaria entre Abadín e Mondoñedo,
medidas similares ás que se instalaron no Alto de Pedrafita, na A-6, consistentes na
colocación de sistemas de balizamento e advertencia, que teñen permitido minimizar a
necesidade de cortes no Alto do Fiouco. Aínda así, cómpre seguir traballando na busca
de solucións innovadoras que eviten ter que cortar a autovía por mor da néboa intensa
e en aras do reforzo da seguridade viaria.
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Nesta liña, o anterior Goberno do Estado, en marzo de 2018, licitou a instalación dos
prototipos deseñados polos participantes, logo da consulta preliminar realizada polo
Ministerio de Fomento, en xuño de 2015, para identificar solucións innovadoras.
Faise necesario agora que os actuais responsables do Ministerio de Fomento sigan
traballando para activar, canto antes, a solución innovadora definitiva que se estime
máis axeitada para garantir a seguridade e evitar os peches á circulación neste treito
da A-8, tendo en conta que a instalación dos prototipos das distintas ideas presentadas
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para atallar o problema da néboa foi licitada o pasado mes de marzo de 2018; e que
logo da instalación dos prototipos, haberá que realizar a tramitación necesaria para a
instalación do sistema definitivo que se estime conveniente.
Cómpre considerar, ademais, que parte dos fondos comunitarios para innovación
asignados a Galicia foron destinados á compra pública innovadora para sistemas de
protección antinéboa na A-8.
É por iso que o Grupo Parlamentario Popular presenta a seguinte proposición non de
lei en Comisión:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1. Demandar do Ministerio de Fomento a información sobre a situación actual e as
previsións que manexa, tanto para a instalación dos prototipos deseñados para
atallar os problemas de néboa no Alto do Fiouco, como para a licitación da
solución definitiva de cara á súa posterior execución.
2. En todo caso, solicitar do Ministerio de Fomento que:
a) Axilice a tramitación administrativa necesaria para proceder á instalación, canto
antes, dos prototipos destinados a eliminar os problemas orixinados pola néboa
neste punto.
b) Licite en 2019 a instalación da solución innovadora definitiva que se estime máis
axeitada para garantir o pleno aproveitamento en condicións de seguridade
viaria desta autovía, fundamental para a vertebración da Galicia interior e para a
conectividade coa cornixa cantábrica”.

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019

Asinado dixitalmente por:
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Jaime Castiñeira Broz na data 10/01/2019 10:32:58
Jacobo Moreira Ferro na data 10/01/2019 10:33:05
Marta Novoa Iglesias na data 10/01/2019 10:33:17
María Julia Rodriguez Barreira na data 10/01/2019 10:33:23
Gonzalo Trenor López na data 10/01/2019 10:33:31

CSV: REXISTRO-k2Vj7F6ZW-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 10/01/2019 10:33:42
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández
Fernández e María Luisa Pierres López, a través do seu portavoz, e ao abeiro
do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 2.ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
Exposición de motivos
Entre este sábado, 12 de xaneiro, e o día 2 de febreiro vanse celebrar en Galicia
os campionatos de caza do raposo, nos que participarán centos de persoas.
Certo é que o raposo non é unha especie cinexética protexida e que o artigo 72 da
lei 13/2013, de Caza de Galicia, establece a batida deste animal como unha
modalidade autorizada para a caza maior, mais tamén é certo que o artigo 1
daquela mesma norma recolle como o seu obxecto regular o exercicio da caza na
nosa Comunidade Autónoma coa finalidade de protexer, conservar, fomentar e
aproveitar ordenadamente os seus recursos cinexéticos de xeito compatible co
equilibrio natural e cos distintos intereses afectados. E non semella que cazar
raposos teña esta finalidade de fomento dos recursos cinexéticos e o medio
natural, senón outra quizais meramente lúdico-festiva.
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Así, a propia Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) pon en solfa a
existencia de datos oficiais da Xunta de Galicia que avalíen as densidades e a
tendencia das poboacións destes animais ou que amosen prexuízos derivados da
súa presenza que avalen un control das súas poboacións. A maiores, a SGHN
destaca o relevante papel sanitario do raposo, que controla as poboacións de
pequenos vertebrados, tales como roedores, prexudiciais para o ser humano, e
axuda a manter o equilibrio ecolóxico, pois elimina os restos de animais mortos
que poden resultar focos de enfermidades para a fauna silvestre. O que significa
que a caza do raposo podería incidir negativamente no equilibrio ecolóxico de
Galicia e, indirectamente, na saúde das persoas.
Algo así debe de ser certo cando o Goberno da Xunta de Galicia autorizaba en
marzo do ano pasado que o Grupo Parlamentario do PP votase a favor nunha
proposición non de lei que pedía “non subvencionar esta actividade, non apoiala
nin participar na súa promoción e desenvolvemento” e que definía esta
actividade como unha “inxustificada competición de morte de fauna silvestre”.
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Mais agora é o propio Goberno quen autoriza e financia os vindeiros campionatos
de caza do raposo.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Desenvolver, antes de que remate o presente período de sesións, un informe
científico de avaliación das densidades e da tendencia das poboacións do
raposo en Galicia e dos supostos prexuízos derivados da súa presenza que
avalen un control das súas poboacións, dando traslado inmediato dese informe
aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia.
2. En tanto non se dispoña de datos oficiais, non subvencionar ningún novo
campionato de caza do raposo, non apoialo nin participar na súa promoción
e/ou desenvolvemento.
Pazo do Parlamento, 10 de xaneiro de 2019
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Raúl Fernández Fernández
José Manuel Pérez Seco
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Flora María
Miranda Pena, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª.

Exposición de motivos
Asistimos a un contexto asistencial no que as deficiencias do sistema sanitario
público son alarmantes. Isto afecta sensiblemente á saúde de galegas e galegos,
como comprobamos a diario, con casos visiblemente graves. Ademais, múltiples
colectivos profesionais atópanse en proceso de mobilizacións diversas pola
situación de sobrecarga e precariedade de medios na que teñen que desenvolver a
súa actividade asistencial. Entre eles, as traballadoras e traballadores de
Urxencias do Hospital Clínico Universitario de Santiago.
O labor no servizo de urxencias desenvólvese nun contexto tan pouco
normalizado que existen graves eivas para conseguir a coordinación eficiente do
servizo, mesmo para atopar profesionais que se presten a asumir tal función. O
colectivo médico adoece dunha carga de traballo sensible e mal organizada,
existe unha precaria dotación de enfermeiras (unha profesional por cada oito
doentes) e de TCAE (as propias profesionais manifestan que realizan o seu
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traballo ás carreiras). As sucesivas reorganizacións do espazo e do traballo non
contaron en ningún momento cos recursos materiais e, sobre todo, humanos para
asumir de modo eficiente a carga asistencial. Súmase a esta cuestión que, ante a
sobrecarga da primaria e o avellentamento da poboación, o servizo se ve máis
sobrecargado de pacientes idosos e con múltiple comorbilidade, que resulta máis
dificilmente abordar. Ademais cómpre mencionar as dificultades crecentes para
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conseguir ingresar doentes descompensados, e as múltiples dificultades para a
subida a planta de pacientes que xa teñen asinada orde de ingreso.
Neste

contexto,

calquera

circunstancia

que

incremente

por

cuestións

epidemiolóxicas a demanda asistencial sobrecarga o servizo de modo inadmisible
(léase gripe estacional, acumulación de festivos ou tempadas vacacionais con
menor cobertura de profesionais no eslavón central de atención sanitaria, a
primaria).
O pasado dous de xaneiro concorreron todas estas circunstancias e produciuse
unha situación de auténtico colapso asistencial no citado servizo de urxencias do
Hospital Clínico. Nada difícil de prever tendo en conta que se presenta cada ano
de modo estacional e que nos atopabamos en época de nadal, cando a primaria
está máis desabastecida de profesionais e os anciáns se agudizan con maior
frecuencia.
Pero, lonxe de programar unha dotación asistencial acorde ás necesidades
previstas, o servizo non tivo capacidade para asumir a demanda, chegando a
producirse unha situación de colapso na que se deron casos graves con risco vital
en pacientes que se atopaban ocupando un lugar no corredor.
Ante esa situación, as autoridades sanitarias foron avisadas por escrito por
persoal médico que solicitou a apertura e habilitación dunha zona de atención
adicional (reservada para estes casos) e a axilización dos ingresos. Isto habilitaría
espazos para pacientes agudos que ían chegando e estaban clasificados como
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graves, sen atender. A resposta non chegou en ningún momento.
Como consecuencia, unha paciente grave tivo que ser atendida no corredor e
dirixida con premura ao cubículo de críticos por requirir manobras de
reanimación avanzada con resultado final de morte e outro, tras pasar 2.5 horas
nun corredor (cando pola gravidade establecida na triaxe non debía estar máis
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dunha hora sen atención) presentou unha arritmia fatal secundaria ao infarto que
padecía e tamén faleceu.
Con máis frecuencia da desexable os pacientes considerados “graves” pola triaxe
que se realiza á entrada do servizo de urxencias son “acumulados” no corredor,
lugar onde non se pode realizar a necesaria valoración médica, implicando non só
un trato indigno senón unha evidente perda de oportunidade de recibir o
diagnóstico e tratamento necesario en tempo e forma.
Un agravante é que o corredor é ademais o lugar establecido polos servizos de
prevención como o lugar propio de evacuación do servizo, negando esta
posibilidade nos momentos nos que permanece ocupado con padiolas e doentes.
A propia inspección de traballo emitiu catro requirimentos de manter libres de
obstáculos as vías de evacuación do centro.
Por todo isto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición
non de lei para o seu debate en Comisión:

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
a) Implantar as medidas necesarias para dotar de infraestruturas e persoal
sanitario suficiente ao Servizo de urxencias do Hospital Clínico de Santiago e
garantir así non só un desenvolvemento profesional digno senón unha
cobertura eficaz das necesidades de saúde das persoas que acoden a este
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Servizo.
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b) Implantar as medidas suficientes para concretar o compromiso de que ningún
doente permaneza no corredor de urxencias, aclarar as responsabilidades
oportunas nos casos de mortes, axilizar os ingresos en planta e dignificar as
condicións laborais das súas traballadoras e traballadores.

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019..

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

Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 10/01/2019 11:13:43
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Á MESA DO PARLAMENTO

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García, Marcos Cal Ogando e Julia Torregrosa Sañudo, ao abeiro
do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 2.ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 18 de decembro de 2018 foi publicada no BOE Real Decreto-ley 21/2018, de
14 de decembro, de medidas urxentes en materia de vivenda e aluguer.
Entre outros aspectos en dito RDL recolle unha demanda dende hai tempo
reclamada por En Marea e que é recollida no título IV.
Nel recóllense as medidas en materia económica e fiscal, e inclúe en primeiro
lugar a modificación do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, no que ten que ver
co Imposto sobre Bens Inmobles.
Modifícase a regulación do recargo previsto para os inmobles de uso residencial
desocupados con carácter permanente, mediante a súa remisión á correspondente
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normativa sectorial de vivenda, autonómica ou estatal, con rango de lei, ao
obxecto de que poida ser aplicado polos concellos mediante a aprobación da
correspondente ordenanza fiscal.
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Di así:
“O apartado 4 do artigo 72 queda redactado nos seguintes termos: «4. Dentro dos
límites resultantes do disposto nos apartados anteriores, os concellos poderán
establecer, para os bens inmobles urbanos, excluídos os de uso residencial, tipos
diferenciados atendendo aos usos establecidos na normativa catastral para a
valoración das construcións. Cando os inmobles teñan atribuídos varios usos
aplicarase o tipo correspondente ao uso da edificación ou dependencia principal.
Devanditos tipos só poderán aplicarse, como máximo, ao 10 por cento dos bens
inmobles urbanos do termo municipal que, para cada uso, teña maior valor
catastral, a cuxo efecto a ordenanza fiscal do imposto sinalará o correspondente
limiar de valor para todos ou cada un dos usos, a partir do cal serán de aplicación
os tipos incrementados. Tratándose de inmobles de uso residencial que se atopen
desocupados con carácter permanente, os concellos poderán esixir unha recarga
de ata o 50 por cento da cota líquida do imposto. Dentro deste límite, os
concellos poderán determinar mediante ordenanza fiscal unha única recarga ou
varios en función da duración do período de desocupación do inmoble. A
recarga, que se esixirá aos suxeitos pasivos deste tributo, devengarase o 31 de
decembro e liquidarase anualmente polos concellos, unha vez constatada a
desocupación do inmoble en tal data, xuntamente co acto administrativo polo que
esta se declare. A estes efectos terá a consideración de inmoble desocupado con
carácter permanente aquel que permaneza desocupado de acordo co que se
estableza na correspondente normativa sectorial de vivenda, autonómica ou
estatal, con rango de lei, e conforme aos requisitos, medios de proba e
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procedemento que estableza a ordenanza fiscal. En todo caso, a declaración
municipal como inmoble desocupado con carácter permanente esixirá a previa
audiencia do suxeito pasivo e a acreditación polo Concello dos indicios de
desocupación, a regular na devandita ordenanza, dentro dos cales poderán figurar
os relativos aos datos do padrón municipal, así como os consumos de servizos de
subministración.»
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Como a propia lei mandata e como é necesario para que os concellos que así o
decidan poidan utilizar este instrumento legal para gravar a especulación
inmobiliaria axudando a mobilizar a vivenda baleira, compre modificar a Lei
8/2012, de 29 de xuño, de Vivenda de Galicia definindo o concepto de vivenda
baleira.
Tamén se introduce a translación lexislativa do dereito ao tanteo e retracto das
vivendas con arrendatarios.
«7. Non haberá lugar aos dereitos de tanteo o retracto cando a vivenda arrendada
se venda conxuntamente coas restantes viviendas ou locais propiedade do
arrendatario que formen parte dun mesmo inmoble nin tampouco cando se
vendan de forma conxunta por distintos propietarios a un mesmo comprador a
totalidade dos pisos e locais do inmoble. En tales casos, a lexislación sobre
vivenda poderá establecer o dereito de tanteo y retracto, respecto á totalidade do
inmoble, en favor do órgano que designe a Administración competente en
materia de vivenda, resultando de aplicación o disposto nos apartados anteriores
aos efectos da notificación do exercicio de tales dereitos.
Se no inmoble só existira unha vivenda, o arrendatario terá os dereitos de tanteo e
retracto previstos neste artigo.»
A translación á lexislación galega pode crear un instrumento útil para que dende
as administracións se poida actuar na defensa da estabilidade dos arrendatarios.
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Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei:
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O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a modificar a Lei de 8/2012, de 29
de xuño, de vivenda de Galiza aos efectos de regular a delimitación de vivenda
baleira e o establecemento do dereito a tanteo e retracto no seguinte senso:
a) A efectos de aplicación do recargo por parte dos concellos no cobro do
Imposto de Bens Inmobles terá a consideración de vivenda desocupada aquela
que, en condicións legais e materiais para poder ser ocupada como uso
residencial privado e non afecta a actividade económica, permaneza en situación
de desocupada de forma continuada durante un tempo superior a un ano ou a 22
meses, alternos ou continuos, nun período de dous anos, salvo que o suxeito
pasivo poida motivadamente xustificar a súa non ocupación, por razóns laborais,
de conciliación familiar, de saúde, dependencia, emerxencia social, e de acordo
cos requisitos, medios de proba e procedemento que estableza a Ordenanza
municipal correspondente. En todo caso, a declaración municipal como vivenda
desocupada esixirá a previa audiencia do suxeito pasivo e a acreditación por o
Concello de os indicios de desocupación, a regular en a Ordenanza, dentro dos
cales poderán figurar os relativos aos datos do padrón municipal así como os
consumos de servizos (auga, electricidade, etc.). As Ordenanzas poderán regular
a aplicación da recarga correspondente a aquelas vivendas que consten como
desocupadas no Censo de Vivendas Baleiras que, sempre que, en calquera caso,
cúmpranse as esixencias e requisitos contidos neste apartado.»
b)Cando unha vivenda arrendada se venda conxuntamente coas restantes
viviendas o locais propiedade do arrendador que formen parte dun mesmo
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inmoble ou cando se vendan de forma conxunta por distintos propietarios a un
mesmo comprador a totalidade dos pisos e locais do inmoble, establecese o
dereito de tanteo e retracto, respecto á totalidade do inmoble, en favor do órgano
competente en materia de vivenda.
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Si no inmoble só existira unha vivenda, o arrendatario terá os dereitos de tanteo e
retracto previstos neste artigo.»

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Antón Sánchez García
Marcos Cal Ogando
Julia Torregrosa Sañudo
Voceiro s, deputado e deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 10/01/2019 12:44:06

Marcos Cal Ogando na data 10/01/2019 12:44:16
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Julia Torregrosa Sañudo na data 10/01/2019 12:44:24
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa á designación co
nome de ‘Daniel Castelao’ a estación intermodal de Santiago de Compostela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Daniel Castelao, destacado político nacionalista, na súa etapa de deputado nas
Cortes, fixo unha especial defensa da necesidade de mellora do ferrocarril en Galiza. O
certo é que, 85 anos despois daquelas intervencións en que analizaba a falta de
infraestruturas ligadas á dificultade para Galiza avanzar no desenvolvemento
socioeconómico, segue a ser vixente en termos de desigualdade e discriminación con
respecto a outros territorios do Estado español.
Con motivo das obras para a dotación da estación intermodal en Santiago de
Compostela, que será punto de chegada e de saída da capital de Galiza para milleiros de
persoas cada día, é momento de escoller un nome para esta infraestrutura que pode
CSV: REXISTRO-DVCfO91Kj-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

designarse ‘Daniel Castelao’. Ademais, pódese integrar no propio deseño do proxecto a
tipografía e a súa obra gráfica para alén de usar o seu interior como espazo expositivo
permanente para dar a coñecer a súa traxectoria cultural e política para a creación de
conciencia nacional e sempre en defensa dos intereses de Galiza.
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Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en comisión:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a dirixirse a ADIF para que
adopte as medidas necesarias para designar co nome de ‘Daniel Castelao’ a estación
intermodal de Santiago de Compostela, e integrar no propio deseño a súa tipografía,
obra gráfica, e dispor no seu interior dunha exposición permanente para dar a coñecer o
seu labor.”

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2019 13:15:29
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María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2019 13:15:41

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2019 13:15:43

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2019 13:15:44

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2019 13:15:46
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Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2019 13:15:48
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, sobre a elaboración e
aprobación do Plan para a normalización lingüística na mocidade e as medidas que debe
realizar ao respecto a Xunta de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai case tres anos que a Xunta de Galiza di estar a elaborar un Plan para a
normalización da lingua galega entre a mocidade.
A primeira vez que escoitamos falar deste Plan foi en abril de 2016. Foi o
secretario xeral de Política Lingüística quen o anunciou, no marco dunhas xornadas
sobre lingua e mocidade organizadas polo Consello da Cultura. Xa daquela aseguraron
estar traballando nun bosquexo.
A segunda ocasión que o anunciaron foi en febreiro de 2017, coincidindo co Día

CSV: REXISTRO-0COahzVhu-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

da lingua inicial ou lingua materna. Fíxoo o daquela conselleiro de Cultura e Educación
aproveitando a visita a unha escola infantil.
De novo en maio de 2017 volveu falar o conselleiro do Plan, foi no mes de en
sede parlamentar coincidindo cunha interpelación que lle fixemos ao respecto desde o
Grupo parlamentar do BNG. Naquela resposta o conselleiro dixo que o plan abranguería
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o período 2017-2020; que estaría enfocado ao sector 2 do Plan Xeran de Normalización
Lingüística e que se dirixiría á mocidade entre os 14 e 30 anos.
Un ano despois, en abril de 2018, o conselleiro presentou publicamente o
documento marco do futuro Plan que sería aprobado pola Xunta de Galiza ese mesmo
ano. De facto, o cronograma temporal previsto no propio documento marco, prevé a súa
remisión ao Parlamento de Galiza entre os meses de setembro e outubro de 2018 para a
súa aprobación definitiva en novembro, algo que non aconteceu.
Entretanto, distintos estudos publicados polo IGE, a Academia Galega e o
Consello da Cultura Galega advirten que:


A lingua inicial maioritaria xa é o castelán (38%) se temos en

conta a poboación a partir dos 5 anos e até os 65.


Entre os 5 e os 14 anos –idades que ficarían excluídas do plan--

só o 18% das crianzas aprenderon a falar en galego mentres que o 45% o fai en
castelán.


En relación ao uso. Entre os 5 e 9 anos son falantes habituais

arredor do 20%; entre os 10 e os 14, menos do 30% e o 30% entre os 15 e os 19
anos.
É dicir, as cifras advirten que: se está a producir unha ruptura da transmisión
CSV: REXISTRO-0COahzVhu-8
Verificación:
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xeracional que non ten a ver coa decisión das familias unicamente senón que está
vencellada directamente coa escasa ou nula presenza da lingua galega nos espazos de
socialización secundaria, fundamentalmente a escola e os medios de comunicación nun
sentido amplo: radio, prensa, TV, redes sociais, industrias culturais (música, vídeos,
series e filmes) e publicidade.
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Así mesmo, sinala a responsabilidade directa do Partido Popular na Xunta de
Galiza situando o Decreto 79/2010 como o punto de creba dunha tendencia de mellora
que se rexistrara en Galiza a partir da aprobación da Lei de Normalización Lingüística
(1983) e especialmente do Decreto 124/2007 que seguía literalmente o disposto no Plan
Xeral de Normalización Lingüística. Isto provocou, de acordo coa propia Academia, un
retroceso de 20 anos en relación coa presenza e uso do galego no ensino.
“Podemos concluír que a aplicación do Decreto 79/2020 supuxo un retroceso en
todos os ámbitos analizados (lingua das aulas, usos cos compañeiros, uso oral co
profesorado e usos escritos)”, di a Academia no seu informe que advirte: “algo está
fallando cando o noso ordenamento legal, desde os inicios da Autonomía prevé avanzar
cara a unha situación de normalidade do galego e de igualdade co castelán e, pola contra
unha parte crecente das galegas sente unha presión cada vez máis forte para abandonar o
galego e adoptar o castelán”.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en comisión:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a facer público e remitir á Cámara, no

CSV: REXISTRO-0COahzVhu-8
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prazo máximo dun mes, o Plan para a normalización da lingua galega na mocidade.”

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2019 13:17:47

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2019 13:17:51

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2019 13:17:53

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2019 13:17:54

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2019 13:17:56
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Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2019 13:17:57
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana
Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas
Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 4ª, sobre a elaboración e
aprobación da Estratexia da Cultura Galega 2021 e as medidas que debe adoptar a
Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde finais do ano 2017 a Xunta de Galiza di estar a traballar na elaboración da
Estratexia da Cultura Galega 2021 entendida como a grande aposta do Goberno galego
en materia de política cultural.
Para tal fin, o Consello da Cultura Galega (CCG) elaborou e fixo pública, en
marzo de 2018, unha extensa diagnose na que aborda a situación dos distintos sectores
culturais do noso país, eivas e retos de futuro. Un documento que, na súa presentación
pública, o conselleiro de Cultura considerou “a folla de ruta que servirá para analizar a
situación actual do sector, fixar obxectivos e definir liñas e medidas concretas para
CSV: REXISTRO-vbIj8bmgs-8
Verificación:
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acadalos”.
A finais de 2018, no concreto o 6 de novembro, en comparecencia parlamentar,
o conselleiro de Cultura asegurou que levarían ao Consello da Xunta “antes de finalizar
este ano” [referíndose ao xa rematado 2018] o devandito documento antes de ser
remitido ao Parlamento de Galiza. Porén, isto non ten acontecido.
1
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Esta é unha vella promesa incumprida polo Partido Popular na Xunta de Galiza.
Xa en 2013, tamén en sede parlamentar, o daquela conselleiro de Cultura, Jesús
Vázquez, asegurou que o Goberno galego elaboraría e aprobaría un Plan galego da
cultura e un Plan Director do libro que nunca chegaron a nacer.
Alén dos incumprimentos por parte do Partido Popular na Xunta de Galiza, os
sectores culturais do país veñen denunciando a falta dunha política cultural debidamente
planificada e orzamentada na última década así como a paralización de proxectos
iniciados durante os anos 2005-2009.
Cómpre lembrar que os sectores culturais representan para Galiza o 2% do PIB e
xeran máis de 30.000 postos de traballo.

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para debate na Comisión 4ª:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a publicar e remitir á Cámara, no prazo
máximo dun mes, a Estratexia da Cultura Galega 2021 para o seu debate entre os grupos
parlamentares e os axentes do sector.”

CSV: REXISTRO-vbIj8bmgs-8
Verificación:
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Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
2

139278

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
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 10/01/2019 13:28:36

María Montserrat Prado Cores na data 10/01/2019 13:28:41

Ana Pontón Mondelo na data 10/01/2019 13:28:42

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/01/2019 13:28:43

Noa Presas Bergantiños na data 10/01/2019 13:28:45
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Xosé Luis Bará Torres na data 10/01/2019 13:28:46
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O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Antón
Sánchez García e Davide Rodríguez Estévez, ao abeiro do disposto no artigo
160 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Proposición non de lei
para o seu debate na Comisión 7.ª

Exposición de motivos.
En setembro de 2017 a Conselleira de Medio Rural anunciaba por enésima vez a
creación dunha marca galega de garantía para o sector hortícola.
Dicimos por enésima vez porque dende o 2009 non deixou de haber anuncios
pero ningunha realidade.
Na páxina web da Consellería de Medio Rural dise que “a Consellería do Medio
Rural ten prevista unha estratexia de implantación de marca de calidade para a
produción hortícola de Galicia. A existencia dun produto potencialmente
diferenciado que lle achegue un valor engadido ao consumidor, que cómpre
protexer e rendibiliñas, é un dos argumentos para a consecución desta marca de
calidade en proceso de elaboración.

CSV: REXISTRO-9PsfvfS0F-0
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Con esta etiquetaxe identificadora, perséguese buscar un consumidor que permita
asentar a produción no mercado, que localice no punto de venda unha imaxe
común da horta galega, tanto para garantir a orixe como a calidade. Esta etiqueta
demostrará a certificación do cumprimento das especificacións recollidas no
regulamento que se atopa en proceso de elaboración, cunha participación directa
do sector hortofrutícola.

139280

Esta marca de calidade estará sustentada nun regulamento especificamente
creado contra o que se certificarán os produtos de horta galega, para ser
identificados cunha contraetiqueta rexistrada como marca de garantía que
complementará a propia marca da empresa produtora.
Será unha marca de garantía como sistema de identificación dos produtos que
subliñarán a natureza hortícola da produción amparada, potenciando os cultivos
ao aire libre e as hortalizas de inverno, de carácter máis específico, local e
diferenciado en Galicia.
Dende a Consellería do Medio Rural búscase a participación directa do sector
hortofrutícola neste proceso de consecución da marca de calidade, que vai
permitir a diferenciación destes produtos galegos e contribuír a manter o sabor
orixinal ligado ao territorio, como unha forma de preservar a nosa identidade
agraria e cultural.”
Contrasta o elevado número de bondades descritas pola Consellería sobre a
marca de garantía hortícola coa parálise produto da inacción e inoperancia da
administracion autonómica.
Cando chegou o PP ao Goberno galego xa se contaba cun borrador de
regulamento feito dun xeito participado do sector.
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O sector hortícola, que carece de políticas públicas de promoción e fomento
dignas, é un sector cun enorme potencial no nos país.
Para desenvolver dito potencial precisa de políticas de acceso á terra, formación,
asesoramento, financiamento e apoio para a comercialización dos produtos.
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Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
Proposición non de lei para o seu debate en Comisión:
O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a poñer en funcionamento unha
marca de garantía que ampare os produtos hortícolas galegos antes do ano 2020.
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019.
Asdo.: Antón Sánchez García
Davide Rodriguez Estévez
Voceiro s. e deputado do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Antón Sánchez García na data 10/01/2019 13:45:13
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David Rodríguez Estévez na data 10/01/2019 13:45:24
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Á Mesa do Parlamento
Os Grupos Parlamentares 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 da comparecencia urxente do Conselleiro de Sanidade da Xunta
de Galicia ante o Pleno diante da alarma social xerada trala denuncia realizada
por profesionais sanitarios pola morte de dous pacientes nos pasillos do
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:
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Luis Villares Naveira na data 14/01/2019 13:35:37

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 14/01/2019 13:41:21

Ana Pontón Mondelo na data 14/01/2019 13:50:15
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Á Mesa do Parlamento
Os Grupos Parlamentares 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 da comparecencia urxente da Xerente do EOXI de Santiago de
Compostela ante a Comisión 5ª diante da alarma social xerada trala denuncia
realizada por profesionais sanitarios pola morte de dous pacientes nos pasillos do
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-RoY23rhLw-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luis Villares Naveira na data 14/01/2019 13:34:57

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 14/01/2019 13:41:42

Ana Pontón Mondelo na data 14/01/2019 13:50:26
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Solicîtolle, consonte o disposto no artigo 143 do Regulamento da Cámara, a
comparecencia a petición propia -ante a Comisión 5 Sanidade, Política Socias
e Emprego- da presidenta da Axencia Galega de Sangue, para informar sobre
ua actividade de dozón e transplantes".

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)
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Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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iI...IpÌ.i
O 15.OL2019 tivo entrada no Parlamento (co número de rex}strn 43454) unha
solicitude para comparecer ante a Comisión 5N, e informar sobre a actividade de
doazón e transplantes, por parte da presidenta da Axencia Galega de Sangue.
Nesa solicitude deslizouae un erro involuntario xa que a denominación exacta da
persoa que solicita comparecer para facilitar a anterior información è a directora da
Axencia GaIea de Sangue, Órganos e Tecidos.
Rógolle se tersa por subsanado o erro.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacióna Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIX1 TALMENTE)
5
1:1

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

š

II
1

Xocobeo 2021

139286

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, relativa á
situación económica e social derivada da perda de convenio de referencia na empresa
eléctrica Grupo Endesa, especialmente nas Pontes.

Despois de máis dun ano de negociación sen acordo do que debera ser o novo
Convenio Marco do Grupo Endesa, iniciado 2019 asistimos á perda de convenio de
referencia, ao disolver a empresa a mesa de negociación a finais de decembro de 2018.
Esta operación, insólita neste grupo, obedece a unha estratexia calculada e premeditada
por parte da empresa que busca, aproveitando o marco legal da reforma laboral, lesivo
para a clase traballadora, romper as regras de xogo pactadas con milleiros de
traballadores e traballadoras, ben en activo, ben en situación de prexubilación ou
xubilación.
Cómpre recordar que estamos a falar dunha situación xerada nunha empresa do
sector eléctrico, suxeita a unhas regras particulares de funcionamento que condicionan a
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súa actividade, e que está a reflectir as consecuencias negativas de procesos
privatizadores permitidos e impulsados polos sucesivos gobernos centrais, xa que esta
era unha empresa pública estatal con anterioridade. Desta forma hoxe, no lugar de
reverter os seus beneficios nas arcas públicas e no fortalecemento industrial do norte de
Galiza, podemos ver como avanza nun profundo camiño de descapitalización acelerado
após a compra da empresa pública italiana ENEL, que posúe máis do 70% das accións.
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Co paso do tempo, confírmanse as consecuencias negativas da falta dunha
política industrial do Estado, coa complicidade da Xunta de Galiza, que ten levado a que
hoxe esta empresa teña sido xa non só privatizada, senón que está en mans dunha
empresa pública italiana que busca coa súa ofensiva descapitalizar totalmente Endesa e
avanzar nun proceso viciado polo cal a totalidade de beneficios pasen directamente a
dividendos que sexan cobrados por Enel de forma que mesmo para facer investimentos,
Endesa teña que recorrer á débeda. Para axilizar este camiño a empresa vén de romper
unha serie de acordos sociais que supoñen liberar máis de 900 millóns de euros que
terían que reservar, por esixencias de auditoría, para garantir os dereitos de traballadores
activos e pasivos, e computalos nas cifras de dividendos de Enel.
Esta situación ten consecuencias negativas nos traballadores e traballadoras, en
activo ou xa non, de Endesa, que suman máis de 35.000 persoas, unha parte importante
en Galiza, cunha grande concentración nas Pontes e na súa contorna. Grazas á reforma
laboral, que o goberno socialista de Pedro Sánchez non derrogou nin na totalidade nin
nunha parte substancial, a perda de ultraactividade deixa un panorama moi preocupante.
Cómpre recordar que ademais, na perda dos beneficios sociais que estaban
recoñecidos estamos a falar dun salario en especie, un dereito conquistado nos anos
anteriores polos traballadores e traballadoras de Endesa en detrimento, en moitas
ocasións, da contía moneraria recibida no salario. Unha parte da masa salarial pola que
tributan, non unha regalía. Isto é unha ruptura das regras de xogo, supón un paso atrás
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en materia de negociación colectiva e traerá un enorme empobrecemento no norte do
noso país, calculándose máis de tres millóns de perdas en termos económicos só sobre a
poboación das Pontes.
Máis aínda, esta situación é inaceptábel se temos en conta os multimillonarios
beneficios da produción eléctrica. Mesmamente no mes de novembro de 2018 Endesa
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no Estado español elevaba á alza a súa previsión de beneficios, prevendo chegar aos
1.500 millóns no 2019 e aos 1.600 no 2020. A explotación enerxética do noso país debe,
como mínimo, xerar postos de traballo con condicións dignas e non se pode permitir, co
silencio das administracións, que estas se rebaixen ao tempo que medran os beneficios
empresariais.

Por estes motivos formúlase a seguinte interpelación:
-Que valoración fai a Xunta de Galiza das consecuencias da perda de convenio
de referencia en Endesa ao non existir ultractividade por mor da reforma laboral?
-Que vai facer a Xunta de Galiza para evitar esta operación de saqueo de Endesa
que afectará a milleiros de persoas en Galiza?
-Tense dirixido o goberno galego aos colectivos de traballadores e xubilados que
están a denunciar as consecuencias da perda de convenio de referencia ao non existir
ultractividade por mor da reforma laboral? Con que conclusións? Asume implicarse nas
súas propostas? Cales son os motivos?
-Como avalía o goberno galego os resultados da privatización do que era unha
empresa pública? Terá isto en conta para vindeiras decisións? Vai demandar
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explicacións ao goberno central? Vai desenvolver algún estudo propio para avalialos?
-Cal é a estimación de perdas en termos socioeconómicos que fai o goberno
galego desta situación?
-Tense dirixido ao goberno central con algunha proposta ao respecto? En que
sentido? Con que resultado?
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-Como avalía que un país produtor excedentario de enerxía eléctrica teña que
ver como as grandes empresas pretenden aumentar os seus beneficios xa
multimillonarios a costa dos traballadores e traballadoras galegos?
-Considera o goberno galego que debe demandar a derrogación das reformas
laborais? Considera que son a causa desta situación? Se non é así, cal é?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019

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

Noa Presas Bergantiños na data 08/01/2019 10:10:47

María Montserrat Prado Cores na data 08/01/2019 10:10:51
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Ana Pontón Mondelo na data 08/01/2019 10:10:53

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/01/2019 10:10:54

Olalla Rodil Fernández na data 08/01/2019 10:10:56
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5

139291

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.
A situación da atención de urxencias no sistema galego de saúde pasa por
momentos difíciles debido á política de recortes implantada nos últimos anos polo
goberno da Xunta de Galicia, especialmente no plano dos recursos humanos.
A situación do persoal dos PAC de Galicia, con folgas nos últimos meses e
reivindicacións non atendidas pola Consellería de Sanidade, vén de resultar nunha
convocatoria de folga indefinida que amosa o compromiso do persoal sanitario
que traballa nos PAC por defender as reclamacións dunhas condicións laborais
máis xustas e equitativas.
A esta situación engádense escenarios como os paros mantidos durante moitas
semanas polo persoal de urxencias do Centro Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, que levan moito tempo reclamando un necesario
incremento do cadro de persoal e mellor dotación de material para poder exercer
correctamente o seu traballo.
Tamén o sector da atención urxente a través de ambulancias e 061 vén
presentando problemas, coa decisión forzosa do traslado de instalacións de
Santiago de Compostela á Estrada e os problemas de aplicación do convenio
laboral e de abandonos do servizo por parte das empresas concesionarias.
Este escenario apunta a unha perda de capacidade asistencial, so atenuada polo
sobreesforzo que realizan os profesionais, pero non resolta pola Consellería de
Sanidade que evita afrontar a situación.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. É consciente a Xunta de Galicia da acumulación de conflitos nos servicios
de atención sanitaria urxente do sistema galego de saúde que afectan á
capacidade asistencial?
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2. Considera a Xunta de Galicia satisfactoria a súa política de recursos
humanos especificamente no que ten relación cos distintos servizos de
atención sanitaria urxente?
3. Ten previsto a Xunta de Galicia abrir canles específicas de diálogo cos e
coas profesionais dos PAC que inician unha folga indefinida? E co persoal
de urxencias do CHUS? E cos profesionais dos servizos de ambulancias e
061?

Pazo do Parlamento, 8 de xaneiro de 2019
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 08/01/2019 12:59:59
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Noela Blanco Rodríguez na data 08/01/2019 13:00:05
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Á MESA DO PARLAMENTO

Julia Torregrosa Sañudo e Manuel Lago Peñas, 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.

Segundo o Instituto Galego de Estatística, no seu informe sobre afiliación á
Seguridade Social de 3 de xaneiro de 2019, Galicia rexistra unha peor evolución
con respecto ao resto do Estado en canto as afiliacións á Seguridade Social, así
en decembro acadáronse os 1.006.108 afiliación o que supón un descenso con
respecto ao mes anterior de 3.763 afiliación o -0.37% cando no conxunto do
estado esta cifra incrementouse nun 0.41%. Ademais en termos interanuais,
decembro 2018 – decembro 2017, Galicia rexistrou un incremento de 20.660
afiliacións o que supón un 2.10% fronte ao 3.06% que supuxo o incremento no
estado.
Estamos polo tanto nun proceso de desequilibro e desconverxencia en canto ás
cifras de afiliación co resto do Estado que debería ser analizado para actuar en
consecuencia sobre o noso mercado laboral.
Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de En Marea formula a seguinte
Interpelación
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Que valoración fai o Goberno dos desaxustes co resto do Estado en termos de
afiliación á Seguridade Social?

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2019.

1 GP En Marea
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Asdo.: Julia Torregrosa Sañudo
Manuel Lago Peñas
Deputada e deputado do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:

Julia Torregrosa Sañudo na data 08/01/2019 13:38:41
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé
Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, relativa ao
anuncio do Presidente da Xunta ao respecto do número de centros de saúde construídos
e que se van construír en Galiza.

No pleno do Parlamento do 19 de decembro de 2018 na sesión de control ao
Presidente da Xunta á pregunta formulada pola Portavoz Parlamentar do BNG Ana
Pontón, este asegurou que:
“levamos construídos 54 centros de saúde e investidos 110 millóns de euros.
Vamos construír ou ampliar 20 novos centros de saúde máis, e ao final da lexislatura
teremos 82 centros de saúde novos ou ampliados”.

Diante desta afirmación formúlase a seguinte interpelación:
-Cal é a relación dos 54 centros de saúde construídos, con data de inicio e de
CSV: REXISTRO-eb8iv5VTl-3
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finalización e orzamento de cada un deles?
-Cal é a relación dos 20 centros de saúde que se van construír ou ampliar, o
estado de tramitación das obras, con data de inicio e finalización e orzamento de cada
un deles?

1

139296

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

-Cal é a relación dos 82 centros de saúde novos ou ampliados que se terán ao
final de lexislatura?
-Cal é a data de inicio e finalización e orzamento de cada un deles?
-Cal é a situación da tramitación dos que non están construídos e a data prevista
de inicio?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019

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

María Montserrat Prado Cores na data 09/01/2019 11:28:36

Ana Pontón Mondelo na data 09/01/2019 11:28:41
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Xose Luis Rivas Cruz na data 09/01/2019 11:28:42

Olalla Rodil Fernández na data 09/01/2019 11:28:44

Noa Presas Bergantiños na data 09/01/2019 11:28:45
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Xosé Luis Bará Torres na data 09/01/2019 11:28:47
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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 147 do Regulamento da Cámara, presenta
a seguinte Interpelación.
O contrato de concesión respecto ao Servizo de transporte sanitario urxente
terrestre en Galicia leva dende que se sacou a concurso en cuestión. O modelo
mercantilista polo que aposta a Xunta de Galicia ante un servizo básico como é o
das ambulancias, provoca que non se preste coa calidade que precisa, tal e como
levamos comprobando todo este tempo e como xa se ten denunciado en
diferentes ocasións.
Durante as primeiras fases do procedemento, algunhas pequenas empresas de
ambulancia xa advertían das consecuencias da baixa nas condicións económicas
ao non ver factible poder prestar un servizo de calidade con eses prezos.
A primeira noticia de incumprimento chegou da man dos recortes para as
condicións laborais do persoal do servizo, cando un ano despois da adxudicación
do mesmo, a Federación Galega de Empresarios de Ambulancias, solicitaba non
aplicar o Convenio Colectivo por unha suposta capacidade económica para
mantelo.
En medio do empeoramento das condicións laborais das traballadoras e
traballadores, a adxudicación en si mesma era levada ao xulgado por suposta
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prevaricación, provocando que co inicio deste investigación, a policía xudicial
solicitase informes periciais que desvelaban que as ambulancias non cumprían
coa normativa vixente en materia de seguridade, en cuestións como o exceso de
pesou ou a falta de rodas de reposto.

139299

Non faltos de problemas no servizo, antes de rematar o ano a propia Federación
Galega de Empresarios de Ambulancias ven de solicitarse á Fundación do 061 a
resolución do contrato.
Todos estes feitos, amosan o fracaso no mantemento dun modelo xestión que
prima criterios económicos fronte a condicións laborais dignas e servizo de
calidade.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea formula a seguinte
Interpelación:
-

Considera a Xunta de Galicia que ante estes feitos, está a prestar un
servizo de calidade respecto ao transporte sanitario de emerxencias?

-

Teñen feito dende o Goberno algún estudo respecto ao cambio a un
modelo de xestión directa do servizo?

-

Ante o anuncio dunha nova licitación, cales son os cambios introducidos
nos pregos de contratación para evitar que se volvan a repetir estas
situacións?

-

Por que non escoitou a Xunta de Galicia as advertencias respecto das
baixas temerarias?

-

Por que seguen tendo en conta o exclusivamente o criterio económico pese
a comprobar os problemas que derivan do mesmo?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2019.
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Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.
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Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 09/01/2019 12:14:01
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Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En
Marea, ao abeiro do artigo 147 do Regulamento do Parlamento, presenta a seguinte
Interpelación, relativa á situación do servizo de urxencias no hospital de Santiago
de Compostela.

O cadro de persoal do servizo de urxencias do hospital universitario de Santiago de
Compostela leva máis de un ano denunciando que o número de efectivos nesa
unidade é insuficiente para atender con criterios de calidade ás persoas doentes.
A ausencia de medidas que incrementen o número de profesionais por parte da
Consellería de Sanidade ten obrigado ao persoal a iniciar unha folga no servizo que
ten cumprido xa os dous meses de duración.
Durante todo este tempo a carga de traballo continúa incrementándose, feito que
impacta notablemente na propia saúde do persoal sanitario, que, en moitos casos,
acaba enfermando debido ao estrés e á sobrecarga física e psicolóxica.
Esta situación afecta notablemente á calidade asistencial, acumulándose demoras na
atención das persoas que acoden demandando a necesidade dunha atención urxente
ao servizo.
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O persoal ten denunciado en moitas ocasións o risco para doentes graves, que
moitas veces teñen que agardar demoras inaceptables ou permanecer sen unha
habitación para seren hospitalizados por mor dos recortes en todo o complexo
hospitalario.

139302

A pesar da folga, das advertencias do persoal e mesmo de denuncias en fiscalía a
Consellería de Sanidade está a facer caso omiso de esta situación de xeito moi
irresponsable permitindo situacións coma a que se ten vivido durante o Nadal. Con
xornadas nas que decenas de doentes se amoreaban en padiolas e cadeiras de rodas
nos corredores do servizo. Incluíndo doentes graves e mesmo algún infartado, como
denunciaron as e os profesionais.
Ante estas circunstancias, o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte
Interpelación:
1.- Por que a Xunta de Galicia non está a atender as demandas do persoal do servizo
de urxencias?
2.- Que valoración fai do colapso vivido no servizo durante o nadal? ¿Como valoran
que doentes graves puideran agardar durante horas nun corredor?
3.- Como explica a Xunta de Galicia que case unha trintena de doentes estivesen
nos corredores sen que se teñan incrementado os medios para atendelos?
4.- Como valora a Xunta de Galicia o elevado número de incapacidades temporais
do persoal derivadas do estrés físico e psicolóxico?
5.- Van atender dunha vez as demandas do persoal e dignificar o servizo?
Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2019.

CSV: REXISTRO-BjlsB9Zal-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Asinado dixitalmente por:
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Eva Solla Fernández na data 09/01/2019 14:00:30
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Á Mesa do Parlamento
Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio Torrado
Quintela, deputada 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.
En agosto do 2017, o Goberno galego publicou, sen previo coñecemento por
parte do eido sanitario, o anteproxecto de lei polo que se modificaba a Lei 8/2008,
do 10 de xullo de saúde de Galicia. Este anteproxecto incluía unha serie de
modificacións sobre a citada lei de moito calado, e con moita relevancia para o
sistema sanitario galego, en termos de participación, de organización do mapa
sanitario e os seus recursos, de formación, investigación e outras áreas.
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A pesares das fortes críticas que dende todos os ámbitos se verteron ante os
cambios propostos polo Goberno galego, finalmente a reforma da Lei de saúde
aprobouse no Pleno do Parlamento de Galicia celebrado o pasado 20 de marzo,
cos únicos votos a favor do PP. A reorganización do mapa sanitario de Galicia é
unha das cuestións fundamentais que inclúe, pois reformula a ordenación
contemplada ata entón cara un modelo máis concentrado e que perde atención ás
comarcas e áreas sanitarias rurais e semiurbanas, ao retirar da lei as delimitacións
sobre áreas sanitarias, e as especificacións sobre funcións, características e
fundamentos da súa relevancia, creando unha nova división entre áreas, distritos e
zonas que, quedan a expensas de ser determinadas “por decreto do Consello da
Xunta”
Como consecuencia desta modificación do mapa sanitario, elimináronse as áreas
sanitarias especialmente sinaladas, que eran as do Salnés, a Mariña Lucense,
Monforte e Valdeorras, abrindo a porta á perda de servizos nestas áreas comarcais
en favor das concentracións de servizos nos centros hospitalarios das grandes
urbes. Esta concentración, que xa foi iniciada coa implantación das Estruturas
Organizativas de Xestión Integrada, foi sinalada xa dende entón como un erro por
parte da meirande parte dos e das profesionais do sistema sanitario, e constatada
polos usuarios e usuarias coa perda progresiva de servizos nos hospitais
comarcais. Dende o Grupo Parlamentario Socialista alertamos xa entón de que a
perda da condición de área sanitaria nas zonas referidas anteriormente afondaría
na rebaixa de servizos, na dependencia do persoal dos grandes hospitais, e na
constatación dura e imposta dun modelo de hospitais de segunda que se
converterían en grandes ambulatorios, mais que non terían a capacidade sanitaria
que precisan.
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No caso do Hospital de Valdeorras, o déficit de especialistas agudízase cada vez
máis, prexudicando non soamente aos propios profesionais, cansos xa de asumir
responsabilidades que non lles competen debido á precariedade da escaseza de
recursos que teñen ao seu dispor, senón tamén aos propios usuarios e usuarias que
cada vez con máis asiduidade teñen que acudir ao CHUOU (a máis dunha hora e
media circulando en vehículo particular pola sinuosa N-120), ou mesmo aos
centros hospitalarios de Vigo (a máis de dúas horas e media do Barco de
Valdeorras), a realizar tratamentos ou probas que antes se realizaban no Hospital
Comarcal de Valdeorras. Recentemente dende o Grupo Socialista, tiñamos
coñecemento de que neste centro non se están a cubrir todas as gardas de
traumatoloxía, un piar básico nun centro hospitalario que atende a unha
poboación cunha elevada idade media, chegando incluso un facultativo de
urxencias a denunciar fallos na organización e coordinación durante o mes de
decembro, con situacións que xeraban risco para a saúde dos usuarios e usuarias.
Este non é un feito puntual, senón que se está convertendo na tónica xeral do
funcionamento deste hospital: peche temporal da hospitalización a domicilio pola
precariedade no número de especialistas de medicina interna, déficit de médicos
de apoio no traslado de pacientes graves, gardas aleatorias e non continuadas
noutras especialidades (como é o caso de hematoloxía), déficit de cirurxiáns
adscritos ao servizo de rehabilitación, insuficiencia de pediatras...Unha situación
que denota non soamente descoordinación, senón que a eliminación da área
sanitaria de Valdeorras e a recentralización nunha única área provincial, xunto coa
insuficiencia de orzamento, diminuíu a calidade da asistencia sanitaria que se está
a prestar aos valdeorreses e valdeorresas.
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. Considera a Xunta de Galicia que a eliminación da área sanitaria de
Valdeorras contribuíu a mellorar a calidade da asistencia sanitaria que se
presta no Hospital Comarcal de Valdeorras?
2. Cre o Goberno galego que foi esta unha decisión acertada?
3. Que valoración fai a Xunta de Galicia do actual funcionamento deste
hospital?
4. Estanse a cubrir as gardas de todas as especialidades no Hospital Comarcal
de Valdeorras?
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5. En caso de que non se estean cubrindo, cales son os motivos?
6. Funciona de maneira constante e continuada no tempo o servizo de
hospitalización a domicilio?

Pazo do Parlamento, 9 de xaneiro de 2018
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 09/01/2019 14:21:09
Raúl Fernández Fernández na data 09/01/2019 14:21:14
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Julio Torrado Quintela na data 09/01/2019 14:21:19
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Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, Luís Manuel Álvarez Martínez, María Luisa Pierres
López, Raúl Fernández Fernández e José Manuel Pérez Seco, 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.
Entre este sábado, 12 de xaneiro, e o día 2 de febreiro vanse celebrar en Galicia
os campionatos de caza do raposo, nos que participarán centos de persoas.
Certo é que o raposo non é unha especie cinexética protexida e que o artigo 72 da
lei 13/2013, de Caza de Galicia, establece a batida deste animal como unha
modalidade autorizada para a caza maior, mais tamén é certo que o artigo 1
daquela mesma norma recolle como o seu obxecto regular o exercicio da caza na
nosa Comunidade Autónoma coa finalidade de protexer, conservar, fomentar e
aproveitar ordenadamente os seus recursos cinexéticos de xeito compatible co
equilibrio natural e cos distintos intereses afectados. E non semella que cazar
raposos teña esta finalidade de fomento dos recursos cinexéticos e o medio
natural, senón outra quizais meramente lúdico-festiva.
Así, a propia Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) pon en solfa a
existencia de datos oficiais da Xunta de Galicia que avalíen as densidades e a
tendencia das poboacións destes animais ou que amosen prexuízos derivados da
súa presenza que avalen un control das súas poboacións. A maiores, a SGHN
destaca o relevante papel sanitario do raposo, que controla as poboacións de
pequenos vertebrados, tales como roedores, prexudiciais para o ser humano, e
axuda a manter o equilibrio ecolóxico, pois elimina os restos de animais mortos
que poden resultar focos de enfermidades para a fauna silvestre. O que significa
que a caza do raposo podería incidir negativamente no equilibrio ecolóxico de
Galicia e, indirectamente, na saúde das persoas.
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Algo así debe de ser certo cando o Goberno da Xunta de Galicia autorizaba en
marzo do ano pasado que o Grupo Parlamentario do PP votase a favor nunha
proposición non de lei que pedía “non subvencionar esta actividade, non apoiala
nin participar na súa promoción e desenvolvemento” e que definía esta
actividade como unha “inxustificada competición de morte de fauna silvestre”.
Mais agora é o propio Goberno quen autoriza e financia os vindeiros campionatos
de caza do raposo.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan interpelan ao
Goberno galego nos seguintes termos:
1. Por que subvenciona, apoia e participa o Goberno da Xunta de Galicia na
promoción e desenvolvemento dos campionatos de caza do raposo que van
comezar este mes?
2. Considera o Goberno que esta actividade é unha inxustificada competición
de morte de fauna silvestre?
3. Entende o Goberno que a caza do raposo é contraria ao obxecto que se
define no artigo 1 da Lei 13/2013, de caza de Galicia?
4. Ten feito o Goberno estudos científicos de avaliación das densidades e da
tendencia das poboacións deste animal ou que amosen prexuízos derivados
da súa presenza que avalen un control das súas poboacións? Cando? Cales
foron os resultados e os datos oficiais deses estudos?
5. Sabe o Goberno que o raposo xoga un importante papel sanitario e axuda a
manter o equilibrio ecolóxico?
6. Ten previsto activar o Goberno os mecanismos legais precisos para abolir
os campionatos de caza de raposo na nosa Comunidade Autónoma?
Pazo do Parlamento, 10 de xaneiro de 2019
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Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Luís Manuel Álvarez Martínez
María Luisa Pierres López
Raúl Fernández Fernández
José Manuel Pérez Seco
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/01/2019 10:55:51
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 10/01/2019 10:55:58
María Luisa Pierres López na data 10/01/2019 10:56:04
Raúl Fernández Fernández na data 10/01/2019 10:56:09
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 10/01/2019 10:56:16
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Á MESA DO PARLAMENTO

Flora María Miranda Pena, Eva Solla Fernández, Paula Vázquez Verao e
Paula Quinteiro Araújo, deputadas do Grupo Parlamentar de En Marea, ao
abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte INTERPELACIÓN.

Asistimos a un contexto asistencial no que as deficiencias do sistema sanitario
público son alarmantes. Isto afecta sensiblemente á saúde de galegas e galegos,
como comprobamos a diario, con casos visiblemente graves. Ademais, múltiples
colectivos profesionais atópanse en proceso de mobilizacións diversas pola
situación de sobrecarga e precariedade de medios na que teñen que desenvolver a
súa actividade asistencial. Entre eles, as traballadoras e traballadores de
Urxencias do Hospital Clínico Universitario de Santiago.
O labor no servizo de urxencias desenvólvese nun contexto tan pouco
normalizado que existen graves eivas para conseguir a coordinación eficiente do
servizo, mesmo para atopar profesionais que se presten a asumir tal función. O
colectivo médico adoece dunha carga de traballo sensible e mal organizada,
existe unha precaria dotación de enfermeiras (unha profesional por cada oito
doentes) e de TCAE (as propias profesionais manifestan que realizan o seu
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traballo ás carreiras). As sucesivas reorganizacións do espazo e do traballo non
contaron en ningún momento cos recursos materiais e, sobre todo, humanos para
asumir de modo eficiente a carga asistencial. Súmase a esta cuestión que, ante a
sobrecarga da primaria e o avellentamento da poboación, o servizo se ve máis
sobrecargado de pacientes idosos e con múltiple comorbilidade, que resulta máis
dificilmente abordar. Ademais cómpre mencionar as dificultades crecentes para
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conseguir ingresar doentes descompensados, e as múltiples dificultades para a
subida a planta de pacientes que xa teñen asinada orde de ingreso.
Neste

contexto,

calquera

circunstancia

que

incremente

por

cuestións

epidemiolóxicas a demanda asistencial sobrecarga o servizo de modo inadmisible
(léase gripe estacional, acumulación de festivos ou tempadas vacacionais con
menor cobertura de profesionais no eslavón central de atención sanitaria, a
primaria).
O pasado dous de xaneiro concorreron todas estas circunstancias e produciuse
unha situación de auténtico colapso asistencial no citado servizo de urxencias do
Hospital Clínico. Nada difícil de prever tendo en conta que se presenta cada ano
de modo estacional e que nos atopabamos en época de nadal, cando a primaria
está máis desabastecida de profesionais e os anciáns se agudizan con maior
frecuencia.
Pero, lonxe de programar unha dotación asistencial acorde ás necesidades
previstas, o servizo non tivo capacidade para asumir a demanda, chegando a
producirse unha situación de colapso na que se deron casos graves con risco vital
en pacientes que se atopaban ocupando un lugar no corredor.
Ante esa situación, as autoridades sanitarias foron avisadas por escrito por
persoal médico que solicitou a apertura e habilitación dunha zona de atención
adicional (reservada para estes casos) e a axilización dos ingresos. Isto habilitaría
espazos para pacientes agudos que ían chegando e estaban clasificados como
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graves, sen atender. A resposta non chegou en ningún momento.
Como consecuencia, unha paciente grave tivo que ser atendida no corredor e
dirixida con premura ao cubículo de críticos por requirir manobras de
reanimación avanzada con resultado final de morte e outro, tras pasar 2.5 horas
nun corredor (cando pola gravidade establecida na triaxe non debía estar máis
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dunha hora sen atención) presentou unha arritmia fatal secundaria ao infarto que
padecía e tamén faleceu.
Con máis frecuencia da desexable os pacientes considerados “graves” pola triaxe
que se realiza á entrada do servizo de urxencias son “acumulados” no corredor,
lugar onde non se pode realizar a necesaria valoración médica, implicando non só
un trato indigno senón unha evidente perda de oportunidade de recibir o
diagnóstico e tratamento necesario en tempo e forma.
Un agravante é que o corredor é ademais o lugar establecido polos servizos de
prevención como o lugar propio de evacuación do servizo, negando esta
posibilidade nos momentos nos que permanece ocupado con padiolas e doentes.
A propia inspección de traballo emitiu catro requirimentos de manter libres de
obstáculos as vías de evacuación do centro.
Por todo isto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte
Interpelación:
-Que medidas ten pensado tomar o Goberno galego para garantir a atención
digna e eficaz aos pacientes no servizo de urxencias do Hospital Clínico de
Santiago?
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Flora María Miranda Pena
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Eva Solla Fernández
Paula Vázquez Verao
Paula Quinteiro Araújo
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Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Flora María Miranda Pena na data 10/01/2019 11:15:42

Eva Solla Fernández na data 10/01/2019 11:15:51

Paula Vázquez Verao na data 10/01/2019 11:15:59
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Paula Quinteiro Araújo na data 10/01/2019 11:16:06
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Á MESA DO PARLAMENTO
Paula Quinteiro Araujo e Luca Chao Pérez, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 147 do
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.
A situación da mocidade no noso país está caracterizada cada vez máis pola
precariedade, o deterioro das súas condicións de vida e a falta de expectativas de
futuro. Os datos debuxan un panorama moi preocupante.
As persoas asalariadas mozas, de entre 18 e 25 anos, experimentaron nestes anos
de crise e recesión importantes recortes salariais ao tempo que aumentaba a
precariedade e temporalidade dos seus empregos. O seu salario medio anual
reduciuse un vinte e cinco por cento dende 2008 para situarse apenas nos 6.500
euros anuais que cobran, de media, actualmente.
Esta devaluación salarial ven acompañada polo auxe do emprego temporal e a
extensión de contratos de curta duración, que indican especialmente nas persoas
mozas. O 21,1% das mozas e mozos galegos teñen contratos a tempo parcial
(fronte a 13,8% do conxunto das idades, máis de 7 puntos de diferenza) e o
56,2% din que teñen este tipo de contrato porque non foron quen de atopar un
traballo a xornada completa.
A precariedade do emprego entre a mocidade impide que este xere dereitos de
protección social.
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A taxa de paro xuvenil é tamén moi elevada, un 19,1%.
Todo isto conleva que moitas mozas e mozos teñan que emigrar. Segundo os
datos do INE, entre 2008, co inicio da crise, e 2018, 18.675 mozas e mozos
galegos abandonaron o noso país para buscar un futuro no estranxeiro.
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O acceso a vivenda é outra das realidades preocupantes. Unha porcentaxe moi
elevada non pode independizarse por falta de recursos económicos.
O noso país perde a unha parte importante da mocidade debido ao deterioro
progresivo das súas condicións de vida. Por iso, faise necesario adoptar políticas
públicas decididas en favor da mocidade, combatendo a precarización das súas
vidas e poñendo as bases para que poidan desenvolver as súa actividades no noso
País, cun traballo con dereitos, vivenda digna e un horizonte de futuro
esperanzador.
Por todos estes motivos as deputadas que subscriben formulan a seguinte
Interpelación:
1. Que valoración fai a Xunta de Galicia sobre a situación sociolaboral da
mocidade en Galicia?
2. Ten prevista a realización dalgún estudo específico que investigue a fondo
as condicións laborais e materiais dos mozos e mozas galegos?
3. Que medidas pensa tomar para facer fronte á precariedade e ao auxe dos
contratos temporais entre a mocidade?
4. Que programas adoptou para combater o desemprego xuvenil?
5. Que medidas específicas pensa tomar para favorecer o retorno das mozas
e mozos que emigraron a outros estados ou a outras comunidades
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autónomas?
6. Vai adoptar medidas para solventar o problema de acceso a unha vivenda
entre este sector da poboación?
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019.
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Asdo.: Paula Quinteiro Araujo
Luca Chao Pérez
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 10/01/2019 13:05:18

CSV: REXISTRO-X3bbcw3wT-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Luca Chao Pérez na data 10/01/2019 13:05:28
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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
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 a
elaboración e aprobación do Plan para a normalización lingüística na mocidade e as
medidas que debe realizar ao respecto a Xunta de Galiza.

Hai case tres anos que a Xunta de Galiza di estar a elaborar un Plan para a
normalización da lingua galega entre a mocidade.
A primeira vez que escoitamos falar deste Plan foi en abril de 2016. Foi o
secretario xeral de Política Lingüística quen o anunciou, no marco dunhas xornadas
sobre lingua e mocidade organizadas polo Consello da Cultura. Xa daquela aseguraron
estar traballando nun bosquexo.
A segunda ocasión que o anunciaron foi en febreiro de 2017, coincidindo co Día
da lingua inicial ou lingua materna. Fíxoo o daquela conselleiro de Cultura e Educación
aproveitando a visita a unha escola infantil.
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De novo en maio de 2017 volveu falar o conselleiro do Plan, foi no mes de en
sede parlamentar coincidindo cunha interpelación que lle fixemos ao respecto desde o
Grupo parlamentar do BNG. Naquela resposta o conselleiro dixo que o plan abranguería
o período 2017-2020; que estaría enfocado ao sector 2 do Plan Xeran de Normalización
Lingüística e que se dirixiría á mocidade entre os 14 e 30 anos.

1
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Un ano despois, en abril de 2018, o conselleiro presentou publicamente o
documento marco do futuro Plan que sería aprobado pola Xunta de Galiza ese mesmo
ano. De facto, o cronograma temporal previsto no propio documento marco, prevé a súa
remisión ao Parlamento de Galiza entre os meses de setembro e outubro de 2018 para a
súa aprobación definitiva en novembro, algo que non aconteceu.
Entretanto, distintos estudos publicados polo IGE, a Academia Galega e o
Consello da Cultura Galega advirten que:


A lingua inicial maioritaria xa é o castelán (38%) se temos en

conta a poboación a partir dos 5 anos e até os 65.


Entre os 5 e os 14 anos –idades que ficarían excluídas do plan--

só o 18% das crianzas aprenderon a falar en galego mentres que o 45% o fai en
castelán.


En relación ao uso. Entre os 5 e 9 anos son falantes habituais

arredor do 20%; entre os 10 e os 14, menos do 30% e o 30% entre os 15 e os 19
anos.
É dicir, as cifras advirten que: se está a producir unha ruptura da transmisión
xeracional que non ten a ver coa decisión das familias unicamente senón que está
vencellada directamente coa escasa ou nula presenza da lingua galega nos espazos de
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socialización secundaria, fundamentalmente a escola e os medios de comunicación nun
sentido amplo: radio, prensa, TV, redes sociais, industrias culturais (música, vídeos,
series e filmes) e publicidade.
Así mesmo, sinala a responsabilidade directa do Partido Popular na Xunta de
Galiza situando o Decreto 79/2010 como o punto de creba dunha tendencia de mellora
que se rexistrara en Galiza a partir da aprobación da Lei de Normalización Lingüística
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

(1983) e especialmente do Decreto 124/2007 que seguía literalmente o disposto no Plan
Xeral de Normalización Lingüística. Isto provocou, de acordo coa propia Academia, un
retroceso de 20 anos en relación coa presenza e uso do galego no ensino.
“Podemos concluír que a aplicación do Decreto 79/2020 supuxo un retroceso en
todos os ámbitos analizados (lingua das aulas, usos cos compañeiros, uso oral co
profesorado e usos escritos)”, di a Academia no seu informe que advirte: “algo está
fallando cando o noso ordenamento legal, desde os inicios da Autonomía prevé avanzar
cara a unha situación de normalidade do galego e de igualdade co castelán e, pola contra
unha parte crecente das galegas sente unha presión cada vez máis forte para abandonar o
galego e adoptar o castelán”.

Por todo o exposto formúlase a seguinte interpelación:
- Ten realmente elaborado a Xunta de Galiza o Plan que leva anunciando desde
2016 para a normalización da lingua galega entre a mocidade?
- Por que non ten remitido ao Parlamento o devandito Plan de acordo coa
planificación temporal aprobada pola propia Xunta?
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- Cando pensa facelo público e envialo á Cámara?

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Luis Bará Torres
3
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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 a
elaboración e aprobación da Estratexia da Cultura Galega 2021 e as medidas que debe
adoptar a Xunta de Galiza ao respecto.

Desde finais do ano 2017 a Xunta de Galiza di estar a traballar na elaboración da
Estratexia da Cultura Galega 2021 entendida como a grande aposta do Goberno galego
en materia de política cultural.
Para tal fin, o Consello da Cultura Galega (CCG) elaborou e fixo pública, en
marzo de 2018, unha extensa diagnose na que aborda a situación dos distintos sectores
culturais do noso país, eivas e retos de futuro. Un documento que, na súa presentación
pública, o conselleiro de Cultura considerou “a folla de ruta que servirá para analizar a
situación actual do sector, fixar obxectivos e definir liñas e medidas concretas para
acadalos”.
A finais de 2018, no concreto o 6 de novembro, en comparecencia parlamentar,
CSV: REXISTRO-vR4q3fw5Q-1
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o conselleiro de Cultura asegurou que levarían ao Consello da Xunta “antes de finalizar
este ano” [referíndose ao xa rematado 2018] o devandito documento antes de ser
remitido ao Parlamento de Galiza. Porén, isto non ten acontecido.
Esta é unha vella promesa incumprida polo Partido Popular na Xunta de Galiza.
Xa en 2013, tamén en sede parlamentar, o daquela conselleiro de Cultura, Jesús
1
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Vázquez, asegurou que o Goberno galego elaboraría e aprobaría un Plan galego da
cultura e un Plan Director do libro que nunca chegaron a nacer.
Alén dos incumprimentos por parte do Partido Popular na Xunta de Galiza, os
sectores culturais do país veñen denunciando a falta dunha política cultural debidamente
planificada e orzamentada na última década así como a paralización de proxectos
iniciados durante os anos 2005-2009.
Cómpre lembrar que os sectores culturais representan para Galiza o 2% do PIB e
xeran máis de 30.000 postos de traballo.

Por todo o exposto formúlase a seguinte interpelación:
- Por non aprobou nin remitiu ao Parlamento a Xunta de Galiza a Estratexia da
Cultura Galega 2021 após comprometerse a facelo antes de rematar 2018?
- Cando pensa facelo?
- Cre o Goberno galego que é ou será un documento dialogado cos sectores
culturais?

CSV: REXISTRO-vR4q3fw5Q-1
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Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Luis Bará Torres
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Luís Villares Naveira e Carmen Santos Queiruga, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

Logo da celebración das eleccións andaluzas do pasado mes de decembro,
asistimos a un proceso de negociación para conformar o novo goberno andaluz,
que supón o inicio da quebra dos piares democráticos do Estado.

As negociacións deben producirse sempre entre partes lexitimadas para o acordo,
e hoxe son moitos os que no Estado español e no conxunto da Unión Europea
opinan que non se pode negociar con forzas que poñan en discusión os mínimos
consensos democráticos e fagan bandeira do machismo e a xenofobia ou a falta
de respecto pola diversidade sexual.

O documento presentado pola ultra dereita

para a negociación co Partido

Popular, coloca a esta organización e a aquelas que negocien ou pacten con ela
fóra do respecto aos valores democráticos. Existe unha enorme contradición entre
defender a democracia e sentarse a negociar, ou acordar, con aqueles que
defenden e expresan posicións neofascistas. Quen avalan estas posicións
CSV: REXISTRO-XotrJs1NT-9
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reproducen modelos do século XX mudando o antisemitismo pola homofobia, a
transfobia, a xenofobia e a islamofobia.

Non se poden poñer en cuestión avances democráticos de enorme calado como a
loita pola igualdade e contra a violencia machista, non poden conformar estas

1 GP En Marea
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premisas ningunha mesa de negociación, cómpre elaborar cordóns sanitarios que
preserven a nosa democracia.

Asistimos a uns acordos que negan a violencia machista, propoñen eliminar a
memoria histórica, impiden a educación sexual (fundamental para acabar coa
violencia machista), privatizan a educación e a sanidade. En conxunto un
retroceso de décadas en materia de liberdades.
Cómpre hoxe máis que nunca recordar a Simone de Beauvoir “ Basta calquera
crise económicá, política ou relixiosa para que os Dereitos das Mulleres sexan
Vulnerados".

Finalmente, a extrema dereita formulou un escenario de supresión das
Comunidades autónomas, forma de expresión política do autogoberno nacional
de Galicia, tal como recoñece o art. 1 do noso Estatuto de Autonomía.
Consideramos que a cidadanía galega nin recoñece nin ampara unha petición que
nos nega como pobo, e que ten contribuído durante estes últimos 38 anos a
mellorar as condicións de vida da sociedade galega.

Este Parlamento e o Goberno galego no poden xogar á ambigüidade cando os
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pactos e acordos da dereita coa extrema dereita no Estado:

-

Cuestionan o autogoberno de Galicia e o Estado autonómico.

-

Atacan os dereitos fundamentais das mulleres.

-

Cuestionan a Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

-

Destrúen principios fundamentais da convivencia.

Cómpre abordar neste contexto un acordo político que, mais aló das lexítimas
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diferenzas, se sustente nun compromiso de blindaxe institucional das nosas
institucións de autogoberno, das liberdades, dos dereitos da muller e da
convivencia que supoñan un compromiso claro para todas as forzas democráticas
que conformamos este Parlamento.

Por estes motivos o Grupo Parlamentario de En Marea, formula a seguinte
Interpelación:
Que valoración fai este goberno, de acordos e negociacións, con organizacións
que cuestionan o autogoberno, atacan os dereitos e liberdades das mulleres,
apuntan contra dereitos humanos fundamentais e cuestionan principios
fundamentais da convivencia?
Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2019.

Asdo.: Luís Villares Naveira
Carmen Santos Queiruga
Deputado e deputada do G.P. de En Marea.
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