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1.1 17362(10/CPC-000030)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Do Sr. director xeral de Inclusión Social, por petición

propia, para informar sobre o regulamento e desenvolvemento

da Axenda Social de Galicia, asinada o 7 de xuño de 2016 pola

Xunta de Galicia, a FEGAMP e a Rede Europea de loita contra a

pobreza e a exclusión Social en Galicia (EAPN Galicia)

Publicación da iniciativa, 182, 27.09.2017



PAFILAinNTO DE GAUCIA 
s  ~51TirrIERAL, ENTRADA 

25 SET. 2017 

Núm. . 

gEPRESMENCIA  
AOMINISTOCICM PÚGLICAI E XUSTIZA 

DIREECIÓNXERAL DE REIllik ilSTITIIIIOWS E MIZIAMENTAIIIAS 

25 SET. 2017 

S A 
!quin 	 ............... 

XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERíA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 
E XUSTIZA 
Dirección Xeral de Relacións Institucional 

Solicítolle, consonte o disposto no artigo 143 do Regulamento da 

Cámara, a comparecencia —a petición propia- ante a Comisión 5a, 

Sanidade, Política Social e Emprego, do director xeral de Inclusión Social 

para informar sobre "o seguimento e desenvolvemento da Axenda 

Social de Galicia, asinada o 7 de xuño de 2016 pola Xunta de Galicia, 

a FEGAMP e a Rede Europea de loita contra a pobreza e a exclusión 

Social en Galicia (EAPN Galicia)". 

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2017 

A directora xeral de Relacións lnstitucionais 

e Parlamentarias 

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia 
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2.1 21956(10/POC-003552)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

García Míguez, María Ángeles e 7 máis

Sobre o balance dos traballos realizados pola Comisión

asesora de publicidade non sexista desde a súa posta en

marcha en novembro de 2014

Publicación da iniciativa, 237, 11.01.2018



 

 

 
 Á Mesa do Parlamento  
 
Marián García Míguez, Paula Prado del Río, Encarnación Amigo Díaz, Aurelio Nuñez 
Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio 
Porral e Miguel Tellado Filgueira, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa 
resposta Oral en Comisión 5ª Sanidade, Política Social e Emprego.  
 
O 20 de novembro de 2014 constituíse a Comisión asesora de publicidade non sexista 
no marco do Observatorio galego da violencia de xénero. Deuse así cumprimento ao 
Decreto 57/2012, do 5 de xullo de 2012, polo que se desenvolve a Lei 11/2007, do 27 
de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero no 
relativo aos órganos consultivos e de participación.  
 
Esta Comisión Asesora creouse coa finalidade de eliminar o sexismo nas mensaxes 
publicitarias e incorporar nas actividades das entidades, asociacións e axentes 
publicitarios accións positivas que cooperen á devandita erradicación.  
 
A Comisión, que depende do Observatorio Galego da Violencia de Xénero, tamén 
atende as peticións de asesoramento que se remitan, facilitando criterios e alternativas 
co fin de evitar o sexismo na publicidade; serve de vía para canalizar e orientar as 
queixas que se reciban sobre publicidade sexista, de acordo co establecido na Lei 
34/1988, do 11 de novembro, xeral de publicidade, e difunde a información obtida co fin 
de fomentar o rexeitamento.  
 
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes Pregunta 
Oral en Comisión:  
 
-Cal é o balance dos traballos levados a cabo da Comisión Asesora de Publicidade Non 
sexista, dende a súa posta en marcha en novembro de 2014 ?  
 
 
Santiago de Compostela, 29 de  decembro de 2.017  
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 29/12/2017 14:16:32 

 



 

 

Paula Prado Del Río na data 29/12/2017 14:16:48 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/12/2017 14:17:31 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 29/12/2017 14:17:42 

 
Marta Rodriguez Arias na data 29/12/2017 14:17:53 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 29/12/2017 14:18:11 

 
María Soraya Salorio Porral na data 29/12/2017 14:19:09 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/12/2017 14:19:24 

 



 

 

Reunión da Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Día: 30.05.2018        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

2.2 27684(10/POC-004469)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva

Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para dotar o

Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario

de Santiago de Compostela dos medios humanos e materiais

necesarios

Publicación da iniciativa, 280, 21.03.2018



 
 

 

 

    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea,  ao abeiro 

do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

O persoal sanitario e non sanitario das urxencias do CHUS, leva xa moito tempo 

denunciando a situación total de descontrol e abandono na que se atopan estas 

urxencias.  

Denuncian a falta de medios, tanto de persoal como de material, que provoca  

situacións de moitas tensión entre o persoal das urxencias que ve como ante a 

desidia da dirección do hospital, empeora a calidade asistencial repercutindo non 

só nas doentes e nos doentes, se non tamén nas condicións laborais e carga de 

traballo do propio persoal. 

As ratios de pacientes que teñen son superiores ás que poden levar, pero esa 

circunstancia non impide que teñan as ratios de persoal máis baixas que hospitais 

cos que se poidan comparar como o CHUAC ou o CHUVI, que xa de por si, 

atópanse tamén bastante saturados e faltos de persoal.  

En canto ao material, denuncia que están a traballar con aparatos de fai 20 anos, 

que dado o uso continuo ao que se someten en urxencias, atópanse nunhas 

condicións lamentables, que no mellor dos casos intentan ser solucionadas con 

reparacións e pezas de recambio, que nin de lonxe supoñen unha solución ao 

problema, pois volven a avariarse cada pouco tempo.  

Pese ás reunión mantidas coa dirección e a xerencia, na que foron trasladadas as 

demandas mínimas  que xa non podían adiarse máis, sendo recoñecido pola 

propia dirección a mala situación, as cuestións comprometidas seguen sen levarse 



 
 

 

 

a cabo pese a existir partidas habilitadas para tal fin, segundo a información dada 

pola propia xerencia en maio do ano pasado, en relación a actualización do 

servizo de raios.  

Esta situación de falta de inversión nas urxencias, resulta totalmente inadmisible 

tanto polo empeoramento da calidade asistencial da sanidade pública como das 

condicións laborais do persoal, sobre todo tendo en conta que a dirección e a 

xerencia son plenamente coñecedoras da situación denunciada. 

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

preguntas:  

- Cando ten pensando o Goberno dotar dos medios materiais e humanos 

suficientes o servizo de urxencias do CHUS? 

- Considera o Goberno que é normal ter ao persoal dun servizo de urxencias 

traballado cunha ratio de pacientes máis elevada da que poden soportar?  

- Considera o Goberno normal non actualizar os equipos de electromedicina 

a pesar dos constantes fallos que están a dar? 

- Cal é o motivo de non atender as demandas presentadas polas 

traballadoras e traballadores do centro?  

- Non cree o Goberno que a saturación das urxencias nos hospitais vén dada 

pola falta de medios necesarios? 

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2018 

Asdo.: Eva Solla Fernández,    

   Deputada do G.P. de En Marea.   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 12/03/2018 10:46:06 
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2.3 30785(10/POC-004873)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre o coñecemento polo Goberno das demandas dos

traballadores do servizo de transporte sanitario terrestre, a

súa opinión en relación coa garantía dun servizo de calidade,

así como as condicións e os dereitos laborais dos

traballadores, o tipo de control que está a levar a cabo ao

respecto e súas intencións referidas á mediación entre as

empresas adxudicatarias e o persoal do servizo

Publicación da iniciativa, 306, 18.05.2018
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé 

Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

oral en Comisión, relativa á situación no servizo de transporte sanitario terrestre e a 

convocatoria de folga no sector. 

 

O transporte sanitario terrestre é un servizo vital, e todo fai indicar que o 

Goberno galego está a optar por un modelo de xestión que mercantiliza a saúde, 

significa recortes na prestación do servizo, non se garante a calidade na prestación, e 

non se respectan os dereitos laborais d@s traballadores/as. 

O Sergas sacou a concurso e realizou a adxudicación do servizo de transporte 

sanitario terrestre, no que as empresas presentaron ofertas á baixa. Este concurso xerou 

malestar e preocupación entre as empresas galegas do sector, e @s traballadores/as. 

Existían fundados temores de que tal como se estaba a realizar o concurso puidera haber 

trato de favor e repercutiría nunha mingua das condicións laborais d@s traballadores/as, 

e unha perda significativa de emprego e deterioro da calidade asistencial.  

Os temores estanse a verificar en feitos, estanse a producir toda unha cadea de 

incumprimentos que afectan ao funcionamento do servizo de ambulancias, @s 

traballadores/as, @s doentes e á calidade asistencial.  

As empresas concesionarias do servizo pretenden que sexan @s traballadores/as 

@s as que carguen cos custe. Alegan que os orzamentos dos contratos non lles dan para 
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cubrir os gastos do servizo e, aproveitándose das facilidades introducidas polas 

reformas laborais, propoñen rebaixas nas condicións laborais e salariais, mesmo teñen 

solicitado unha inaplicación do convenio que contempla un aumento de horas de 

traballo, a rebaixa das melloras sociais e unha redución salarial. Xa se ten producido o 

empeoramento das condicións laborais no que ten que ver co aumento de horas e o 

incremento, de entre un 10 e un 20%, da carga de traballo a consecuencia do incremento 

parello dos servizos que ten que atender o 061 tanto urxentes como non urxentes, 

aumentou o número de servizos, pero non os cadros de persoal. As traballadoras e 

traballadores son quen sofren as consecuencias.  

A patronal do sector está a bloquear calquera posibilidade de negociación e 

incluso ameaza con despedimentos se os traballadores non aceptan as condicións que 

propoñen, polo que a Confederación Intersindical Galega ten convocada folga no sector. 

Os incumprimentos danse por parte das empresas adxudicatarias, mais a 

responsabilidade desta situación tamén é da propia administración, xa que tanto @s 

responsábeis do 061, como do Sergas son perfectamente coñecedores do que está a 

acontecer e non realizan as tarefas nin de vixilancia nin de control. 

 

Polas razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en 

comisión: 

-É coñecedor o Goberno galego das demandas d@s traballadores/as das 

empresas que prestan o servizo de transporte sanitario terrestre? 

-Coida que se está garantido un servizo de calidade e as condicións laborais d@s 

traballadores/as? 
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-Vai levar a cabo unha función de mediación entre as empresas adxudicatarias 

do servizo público de transporte sanitario terrestre e @s traballadores/as? 

-Que tipo de control realiza sobre a prestación do servizo por parte das 

empresas? 

-Coida que se están garantindo os dereitos laborais d@s traballadores/as que 

prestan servizo para as empresas adxudicatarias do servizo de transporte sanitario 

terrestre? 

-Está a exercer a labor de vixilancia e control, sobre a prestación do servizo por 

parte das empresas, nas condicións establecidas nos pregos? 

-Vai rectificar a súa política de primar os criterios económicos sobre a calidade 

asistencial, nos concursos para a adxudicación do servizo público de transporte sanitario 

terrestre e @s traballadores/as? 

 

Santiago de Compostela, 9 de maio de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 09/05/2018 17:10:34 

 

Ana Pontón Mondelo na data 09/05/2018 17:10:39 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 09/05/2018 17:10:40 

 

Olalla Rodil Fernández na data 09/05/2018 17:10:41 

 

Noa Presas Bergantiños na data 09/05/2018 17:10:43 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 09/05/2018 17:10:44 
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2.4 30809(10/POC-004878)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela

Sobre a valoración do Goberno galego en relación co grao de

cumprimento e as consecuencias da aplicación en Galicia da

Lei 42/2010, pola que se modifica a Lei 28/2005, de medidas

sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, a

subministración, o consumo e a publicidade dos produtos do

tabaco, a súa opinión no tocante á necesidade do seu

endurecemento e os datos referidos ás denuncias presentadas

ao respecto

Publicación da iniciativa, 306, 18.05.2018



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego. 

 

A Lei 42/2010, do 30 de decembro, pola que se modifica a Lei 28/2005, 

do 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e 

reguladora da venta, o subministro, o consumo e a publicidade dos 

produtos do tabaco, coñecida como Lei antitabaco, foi promovida polo 

Goberno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero co apoio dos 

colectivos sanitarios e entidades supranacionais, pero con reiteradas 

protestas de parte da oposición política en toda España e, tamén, das 

mesmas formacións en Galicia. 

 

As consecuencias da aplicación desta lei e do incremento progresivo 

dos prezos son de sobra coñecidas, pois a promoción de condutas 

saudables deu un forte pulo no que corresponde ao consumo e 

afectación do tabaco, reducíndose ata practicamente a metade o 

consumo de cigarros por persoa en España dende a aplicación da lei. O 

tabaco é causante de enfermidades relativas ao corazón, ao sistema 

respiratorio e dalgúns tipos de cáncer, nos que se convirte no principal 

causante como é o caso do cáncer de pulmón. 

 

A pesares dos avances conqueridos, en España hoxe existen aínda 

varios problemas co consumo de tabaco. A idade de inicio está antes 

dos 14 anos, e en Galicia seguen a ser consumidores de tabaco algo 

menos dun 20 % dos maiores de 15 anos.  

 

A última enquisa do barómetro sanitario do CIS apunta que, en Galicia, 

existe algunha percepción de que “non se está cumprindo nada” dita lei 

no entorno de hospitais e centros educativos (15,6 %) e en terrazas que 

non cumpren as condicións para poder permitilo (14,7 %). En ambos 

casos, a percepción cidadán sobre o cumprimento da lei é valorada por 

debaixo do 5 (sobre 10). 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que valoración fai a Xunta de Galicia sobre o grao de cumprimento 

da Lei antitabaco en Galicia? 

 

2. Que valoración fai a Xunta de Galicia das consecuencias da 

aplicación da Lei antitabaco en Galicia dende que foi aprobada? 

 

3. Cre a Xunta de Galicia que é necesario endurecer a Lei antitabaco? 

Por que? 

 

4. Cal é o volume de denuncias que ten constancia a administración 

sobre o incumprimento da Lei antitabaco? Que tipo de espazos son 

aqueles sobre os que existe maior volume de denuncias? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 9 de maio de 2018 

 

 Asdo.: Julio Torrado Quintela 

   Noela Blanco Rodríguez 

 Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/05/2018 18:14:10 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/05/2018 18:14:16 
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