REUNIÓN DA COMISIÓN 5ª, SANIDADE,
POLÍTICA SOCIAL E EMPREGO
Día: 09.05.2019

Hora: 10:30

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, da que vostede forma parte,
reunirase o próximo día 9 de maio de 2019, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.
A orde do día é a seguinte :
Punto 1.

Comparecencia
48389 (10/CPC-000101)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da secretaria xeral de Igualdade, por petición propia, para dar conta do
Infome anual 2018 sobre a situación da violencia de xénero en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 455, do 03.04.2019

Punto 2.

Preguntas

2.1

42265 (10/POC-006580)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para impulsar a
responsabilidade social empresarial entre as pequenas e medianas empresas
galegas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 411, do 15.01.2019

2.2

45080 (10/POC-007228)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego da contía das pensións e
das medidas impulsadas polo Goberno español nesta materia, así como as
actuacións que vai levar a cabo para evitar que as pensións en Galicia
sexan das máis baixas do Estado
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 428, do 07.02.2019

2.3

45628 (10/POC-007289)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a existencia dalgún tipo de contabilidade referida á espera de
mulleres para unha reconstrución de mama despois dunha mastectomía nos
diferentes hospitais do Sergas, os datos ou as previsións ao respecto
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 430, do 13.02.2019

2.4

49384 (10/POC-007813)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis

Sobre a opinión do Goberno galego referida á situación na que se atopa a
Residencia do Maior de Pontevedra, así como as razóns da demora e o
prazo previsto para o cumprimento do compromiso de construír outra nova
con prazas públicas
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 470, do 30.04.2019
O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 2 de maio de 2019

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez
Presidenta da Comisión
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48389(10/CPC-000101)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da secretaria xeral de Igualdade, por petición propia, para
dar conta do Infome anual 2018 sobre a situación da violencia
de xénero en Galicia
Publicación da iniciativa, 455, 03.04.2019
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no artigo 143 do Regulamento cia Cámara, a
comparecencia a petición propia ante a Comisión 5a, Sanidade, Política Social
e Emprego, da secretaria xeral da Igualdade para dar conta do "Informe anual
2018 sobre a situación da violencia de xénero en Galicia" (inclúese un
Informe anexo referido ás violencias sexuais), coa finalidade de dar
cumprimento ao sinalado na Disposición adicional cuarta da Lei 11 /2007, do 27
de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de
xénero.
Santiago de Compostela,
A directora xersl de Relaoións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXI TALMENTE)
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Hora: 10:30
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2.1

42265(10/POC-006580)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para
impulsar a responsabilidade social empresarial entre as
pequenas e medianas empresas galegas
Publicación da iniciativa, 411, 15.01.2019

Á Mesa do Parlamento
Miguel Tellado Filgueira, Encarnación Amigo Díaz, Marián García Míguez, Aurelio
Núñez Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya
Salorio Porral, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez Domínguez, deputados e
deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante a Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª Sanidade, Política
Social e Emprego.
Desde o Grupo Popular temos expresado desde sempre o noso compromiso coa
actividade económica e a creación de oportunidades de crecemento e emprego en
Galicia.
A creación dun tecido produtivo o máis forte posible é unha garantía de futuro para a
nosa Comunidade, en tanto que contribúe de xeito decisivo á fixación de poboación, ao
desenvolvemento da sociedade e á mellora da calidade de vida dos galegos e das
galegas.
Neste contexto, tamén cremos que as empresas deben ser conscientes do papel que
xogan como axente social. Por iso, é fundamental que estas desenvolvan os
postulados da denominada Responsabilidade Social Empresarial (RSE), entendida
como unha contribución voluntaria ao desenvolvemento sustentable e á busca de
solucións para unha sociedade mellor na contorna na que se instalan desde unha
perspectiva económica, medioambiental e de solidaridade.
As empresas que poñen en funcionamento proxectos de RSE fano desde ámbitos tan
diferentes como o da mellora dos procesos de produción para ser máis respectuosos
coa calidade do aire ou a auga ata a participación en iniciativas de relevancia social,
pasando polo estreitamento da relación con outras empresas e grupos de interese da
contorna, ou o compromiso coa creación de emprego de calidade.

CSV: REXISTRO-PrRM6QT5Z-5
Verificación:
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Os programas de RSE adoitan relacionarse con grandes empresas, acotío cunha orixe
que é allea ao territorio no que se atopan instaladas. Mais desde o Grupo Popular
entendemos que todas as empresas se deben implicar neste tipo de accións,
integrándose na sociedade e contribuíndo a un desenvolvemento integral da mesma.

Para acadar este obxectivo, é necesario que as administracións públicas apoien ás
empresas, especialmente as máis pequenas, que queiran iniciar este tipo de iniciativas,
dotándoas das ferramentas e da información necesarias para ser máis útiles e amosar
un compromiso máis intenso cos lugares nos que se atopan.
por todo elo, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Que medidas está a adoptar a Xunta de Galicia para impulsar a Responsabilidade
Social Empresarial entre as pequenas e medianas empresas galegas?

Santiago de Compostela, 28 de decembro de 2018

Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 28/12/2018 12:43:59
María Encarnación Amigo Díaz na data 28/12/2018 12:44:07
María Ángeles Garcia Míguez na data 28/12/2018 12:44:12
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 28/12/2018 12:44:18
Marta Rodriguez Arias na data 28/12/2018 12:44:25
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 28/12/2018 12:44:33
María Soraya Salorio Porral na data 28/12/2018 12:44:41
Raquel Arias Rodríguez na data 28/12/2018 12:44:47
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Sandra Vázquez Dominguez na data 28/12/2018 12:44:54
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2.2

45080(10/POC-007228)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego da contía das
pensións e das medidas impulsadas polo Goberno español nesta
materia, así como as actuacións que vai levar a cabo para
evitar que as pensións en Galicia sexan das máis baixas do
Estado
Publicación da iniciativa, 428, 07.02.2019

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo,
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños, deputadas e
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 5ª, relativa ás medidas a tomar para a protección das
pensións.

As dúbidas que se están a xerar arredor da viabilidade do sistema público de
pensións son interesadas para favorecer precisamente os plans privados e seguir no
camiño de recorte das pensións públicas. No Bloque Nacionalista Galego asistimos con
preocupación as novas propostas que está a facer o Goberno español, como a
ampliación do cómputo de cálculo a toda a vida laboral, que afondan na mesma liña. O
traballo a realizar ten que ir xusto na dirección contraria, na de recuperar os dereitos
eliminados nos últimos anos coa escusa da crise.
As reformas laborais promovidas, durante os anos 2010, 2011 e 2012, por
gobernos do PSOE e PP, respectivamente, con diferentes niveis no seu contido e
importancia, afondaron na liña neoliberal de individualización e desrregulación das

CSV: REXISTRO-F4e4MXYhe-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

relacións laborais. Atrasouse a idade de xubilación aos 67 anos, ampliouse a 25 o
número de anos para calcular a base reguladora, adiantouse a aplicación do factor de
sostibilidade ao 1 de xaneiro de 2019, atrasouse a idade de acceso á xubilación
anticipada, dificultouse o acceso ao subsidio de desemprego establecendo límites
económicos de miseria para ter dereito ao mesmo e atrasouse a idade de acceso dos 52
aos 55. En definitiva, medidas todas orientadas a dificultar o acceso e reducir a contía
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das prestacións do sistema público de protección social, ao tempo que se fomenta a súa
privatización.
Estas medidas son especialmente mesquiñas en Galiza. Primeiro porque temos
as pensións máis baixas do Estado español, e unha maior porcentaxe de pensionistas en
relación á súa poboación, as pensións son o único ingreso que entra en moitos fogares,
son miles os que só teñen ingresos procedentes de prestacións das que as pensións son
unha parte fundamental, e segundo porque se suma a outras medidas tamén
tremendamente inxustas , como son o copago polos medicamentos, polas residencias, a
suba do IVE, da auga, da luz, dos carburantes… Hoxe temos un empobrecemento maior
d@s pensionistas, case o 60% das pensións galegas están por baixo do salario mínimo, a
media está máis de 15-20 puntos por baixo da do Estado, sendo especialmente
preocupante a situación das mulleres xa que 1 de cada 4 mulleres maiores de 65 anos
está por baixo do limiar da pobreza.
O debate sobre a sostibilidade do sistema de pensións públicas ven de lonxe.
Desde hai anos veñen prognosticando a súa creba e promovendo os sistemas privados
xestionados polos bancos. A razón é moi sinxela, por un lado o interese de recortar a
administración pública, por outro a de transferir ao sistema privado a xestión dun
volume de capital formidábel derivado dos fondos de pensións públicos.
Desde o comezo da década dos 90, o debate internacional sobre a reforma dos
sistemas de pensións estivo dominado polas teorías xurdidas na contorna do Banco
CSV: REXISTRO-F4e4MXYhe-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mundial, o Fondo Monetario Internacional e a OCDE, que defenden fortes recortes nos
sistemas públicos de pensións, acompañados da capitalización individual a través do
sector privado
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O argumento central é que o sistema de pensións é insostíbel. As razóns que
presentan son que a esperanza de vida aumenta progresivamente ao mesmo tempo que
hai menos cotizantes por causa da caída da poboación activa. A partir desta idea
estenden a alarma social pregoando que a longo prazo non haberá diñeiro para pagar as
pensións públicas.
O obxectivo é favorecer a privatización das pensións e permitir ao capital
financeiro xestionar inxentes aforros a través dos fondos de pensións privados con
destino aos mercados financeiros globais.
Estamos diante dunha decisión ideolóxica onde o poder toma a decisión de
atacar os dereitos dos sectores máis desfavorecidos, os que están a padecer con máis
dureza a crise para potenciar os plans de pensións privados e drenar aínda máis cartos
dos impostos de tod@s para os bancos.
O sistema de pensións público é un dos obxectivos da axenda neoliberal desde
hai décadas. Estamos a falar dun calculado e continuado proceso de desmantelamento
do dereito do traballo a prol da parte máis forte nas relacións laborais, a prol do capital.

Por todas as razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para resposta
oral na Comisión 5ª:

CSV: REXISTRO-F4e4MXYhe-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2019

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 31/01/2019 18:00:04

CSV: REXISTRO-F4e4MXYhe-5
Verificación:
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Ana Pontón Mondelo na data 31/01/2019 18:00:08

Xose Luis Rivas Cruz na data 31/01/2019 18:00:10

Olalla Rodil Fernández na data 31/01/2019 18:00:11
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Noa Presas Bergantiños na data 31/01/2019 18:00:13
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Xosé Luis Bará Torres na data 31/01/2019 18:00:15
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2.3

45628(10/POC-007289)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a existencia dalgún tipo de contabilidade referida á
espera de mulleres para unha reconstrución de mama despois
dunha mastectomía nos diferentes hospitais do Sergas, os
datos ou as previsións ao respecto
Publicación da iniciativa, 430, 13.02.2019

Á MESA DO PARLAMENTO

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario 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
Segundo a Sociedade Española de Cirurxía Plástica Reparadora e Estética, algo
máis dun 64% dos cancros de mama detectados en España rematan unha
mastectomía, da cal, soamente un 30% destas mulleres son operadas para a
reconstrución mamaria e nesta porcentaxe, unicamente un 40% fa a reconstrución
de xeito inmediato.
Si ven a falta de intervención inmediata para unha reconstrución mamaria
despois dunha mastectomía pode ser por elección da propia muller, existen tamén
casos nos que esa falta de intervención é debida a que o hospital non conta cos
medios adecuados para facela de forma inmediata como pode ser o caso de
POVISA.
Fai un tempo que en diferentes Comunidades Autónomas estase a denunciar unha
longa lista de espera para esta intervención, situación que se afasta dos estándares
de calidade que debe dar un bo sistema de saúde, tendo en conta a situación física
e psicolóxico que supón para as mulleres que se atopan nesta situación.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea pregunta:

CSV: REXISTRO-4Fn8WL8nI-5
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-

Existe algún tipo de contabilidade en relación á espera das mulleres que se
someten a unha reconstrución de mamá nos diferentes hospitais do
Sergas?

-

De existir, cales son os datos?

-

De non existir, cal é o motivo de que non exista?

-

Teñen pensado levar a cabo algún tipo de contabilidade desta espera?

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2019.

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

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO-4Fn8WL8nI-5
Verificación:
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Eva Solla Fernández na data 07/02/2019 13:25:21
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2.4

49384(10/POC-007813)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á situación na que
se atopa a Residencia do Maior de Pontevedra, así como as
razóns da demora e o prazo previsto para o cumprimento do
compromiso de construír outra nova con prazas públicas
Publicación da iniciativa, 470, 30.04.2019

Á Mesa do Parlamento
Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Noela Blanco
Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no
artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política social e
Emprego.
Galicia ten unha ratio de residencias públicas e concertadas moi por baixo da
media española e lonxe das cifras recomendadas pola OMS, que apuntan á
necesidade de 12.000 novas prazas incluíndo as privadas. O presidente da Xunta
de Galicia ten incumprido totalmente o seu compromiso de comezos de 2017 de
construír unha residencia de maiores en cada unha das sete grandes cidades de
Galicia, agochando así unha axenda en contra da política de atención ás persoas
maiores que ocasiona prexuízos aos que están en lista de agarda, aos que optan
por outra prestación e aos que acoden a residencias privadas con prezos máis
altos. En 2012 prometía 2.500 prazas; en 2016 rebaixaba o compromiso a 1.000
prazas públicas e a comezos de 2017, anunciaba o Plan “Como na Casa” (con 7
novas residencias con 900 prazas nas grandes cidades, que logo quedaron
reducidas a 780). De acordo co informe de fiscalización do Consello de Contas
2010-15, a Xunta de Galicia non realizou ningún plan de investimentos en
centros residenciais para maiores e dependentes, polo que non houbo ningún
avance para a construción dos centros.

CSV: REXISTRO93e3WeBtN9
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A realidade en Galicia é que as persoas maiores e as súas familias aceptan unha
prestación económica que non alcanza ao 20 % do custo dunha residencia
privada e escollen esta solución antes de enfrontarse a case 2 anos de agarda
entre o recoñecemento do dereito -453 días- e o tempo de agarda para o ingreso
-154 días-.
A chamada “Residencia do Maior de Pontevedra” é o paradigma desta política
do Goberno galego. Un edificio no céntrico barrio de Campolongo, que existe
dende o ano 1993 e que, en 2008, pasou a ser tamén un centro con persoas
dependentes. Á marxe das deficiencias das instalacións, a escaseza de persoal é
alarmante, unido a que o Goberno galego sabe ben que a Consellería de Política
Social é a máis feminizada. Necesidades básicas e mínimas requírense nos
departamentos de Enfermaría, Cociña, Medicina, Fisioterapia, Psicoloxía e
Terapia ocupacional.

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

Resulta curioso que se lembre agora a conselleira de Política Social e teña
remitido unha carta ao alcalde de Pontevedra, apelando á colaboración entre
institucións, para que o Concello poña a disposición da consellería terreos co fin
de que a obra sexa, rapidamente, unha realidade.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal é a opinión do Goberno galego da situación na que se atopa a
“Residencia do Maior de Pontevedra”?
2. Por que ten incumprido o Goberno o compromiso que o presidente da
Xunta de Galicia acadou a comezos de 2017 de construír outra
Residencia de Maiores, con prazas públicas, en Pontevedra?
3. Cando vai cumprir o Goberno ese compromiso?

Pazo do Parlamento, 24 de abril de 2019

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 24/04/2019 13:46:01
María Luisa Pierres López na data 24/04/2019 13:46:07
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Noela Blanco Rodríguez na data 24/04/2019 13:46:19
Julio Torrado Quintela na data 24/04/2019 13:46:24
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