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propostas de
resolución
debate sobre o estado da nación galega 2017
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Ponencia parlamentaria para
o autogoberno e o dereito a
decidir
O Parlamento acorda a constitución dunha Ponencia para abordar un novo marco
institucional, que partindo da condición de Galiza como nación supere os corsés
constitucionais e estatutarios, camiñe cara unha república, co obxecto de garantir o dereito a
decidir sobre aqueles aspectos clave para a sociedade galega, ampliar e blindar os dereitos
sociais e liberdades públicas e garantir un maior progreso e modernización do país.
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Respecto e garantía dos
dereitos lingüísticos do pobo
galego
O Parlamento acorda recuperar o consenso político arredor da lingua galega. Para tal fin, a
Xunta de Galiza redactará un novo decreto para a normalización do galego no ensino que
emane do disposto no Plan Xeral de Normalización Lingüística (2004) e a Lei de
Normalización Lingüística (1983). Así mesmo, ampliará este marco normativo todo o que for
necesario para garantir a oficialidade real e efectiva do galego, en tanto que lingua
minorizada, e os dereitos lingüísticos do conxunto da sociedade deste país prestando
especial atención ao aproveitamento da lingua e cultura portuguesas ampliando e
desenvolvendo de maneira real e efectiva a denominada Lei Paz Andrade. Neste senso, o
Parlamento insta a Xunta de Galiza a convocar prazas docentes de portugués na vindeira
Oferta Pública de Emprego dirixida ao ensino e a dotar de orzamento nas contas para 2018 a
aplicación desta lei.
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Por unha política cultural
O Parlamento insta a Xunta de Galiza a iniciar un proceso de diálogo cos axentes
representativos dos sectores e industrias culturais que culmine na elaboración dun Plan
estratéxico de promoción e potenciación da cultura galega. Neste senso, o Parlamento de
Galiza acorda a recuperación da Consellaría de Cultura como ente instrumental ao servizo do
desenvolvemento, apoio e defensa da cultura galega.
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Transparencia e principios
democráticos na
administración pública
O Parlamento acorda constituír unha ponencia para elaborar unha Lei de publicidade
institucional que regule, baixo criterios obxectivos e principios democráticos, o reparto de
axudas públicas entre os medios de comunicación. Así mesmo, deberá rexer o reparto dos
fondos públicos destinados á normalización lingüística en función do uso real da lingua
galega nos mesmos. En paralelo, o Parlamento insta o Goberno galego a estabelecer
criterios democráticos, transparentes e equitativos na distribución dos demais fondos
públicos especialmente aqueles dirixidos ás entidades locais.
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Medios públicos ao servizo
da información veraz e o
pluralismo
O Parlamento de Galiza acorda activar neste período de sesións o procedemento previsto na
Lei 9/2011 de medios audiovisuais públicos para a elección por consenso dunha nova
Dirección Xeral da CRTVG e insta o Consello de Administración da Corporación a aprobar e
aplicar de maneira inmediata o Estatuto profesional e o Consello de informativos previsto na
mesma.
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Na defensa do ensino
público
O Parlamento insta a Xunta de Galiza a defender a educación pública co compromiso de
asumir o obxectivo de destinar o 7% do PIB ao ensino para garantir e dotar os centros
públicos dos recursos e medios necesarios, así como garantir a recuperación de todo o
profesorado en cantidade suficiente para cubrir todas as necesidades educativas, sobre todo
as referidas ás necesidades educativas especiais. Así mesmo, insta a Xunta de Galiza a
aplicar unha moratoria no peche de centros e unidades de ensino público iniciando un
proceso de diálogo cos distintos axentes sociais na procura de revisar o mapa de centros
actual adaptándoo ás necesidades da poboación. Neste senso, o Parlamento acorda iniciar
unha ponencia para a elaboración dunha Lei galega de educación.
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Recursos para loitar contra a
violencia machista
O Parlamento insta a Xunta de Galiza a avanzar na concreción do Pacto galego contra a
violencia machista destinando o 1% do Orzamentos d para 2018 á prevención e loita contra
todas as formas de violencia exercidas contra as mulleres aumentando os recursos
destinados á asistencia e protección delas e as súas crianzas; a mellora dos medios e
recursos xudiciais garantindo a existencia de espazos diferenciados para vítimas e
agresores en dependencias xudiciais, o acompañamento das mulleres en situación de
violencia machista durante todo o proceso e a súa atención por parte de persoal con
formación especializada.
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Despatoloxización da
transexualidade
O Parlamento de Galiza acorda impulsar unha ponencia, conxuntamente coas entidades
representativas do movemento LGTBi galego, para a elaboración dunha Lei galega de
identidade de xénero baseada na despatoloxización da transexualidade, a autodeterminación
de xénero e o acceso aos tratamentos hormonais tamén para as crianzas. Asemade,
recollerá a implantación dun modelo sanitario alicerzado no acompañamento e a libre
determinación das persoas transexuais. Así mesmo, o Parlamento insta a Xunta de Galiza a
desenvolver a Lei 2/2014 pola igualdade de trato e a non discriminación LGBTi en todos os
ámbitos previstos, especialmente en materia de educación.
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Frearmos os abusos
bancarios
O Parlamento de Galiza acorda, por resolución, constituír unha ponencia para o
desenvolvemento dunha lei galega de prevención e actuación sobre os abusos bancarios.
Diante da financiarización da economía mundial e o crecente protagonismo dos produtos
financeiros complexos na relación entre as entidades bancarias e a súa clientela, urxe
artellar un marco que amplíe a protección das persoas consumidoras e das pequenas e
medianas empresas. Así mesmo, articularanse medidas encamiñadas a estender o ámbito
tamén ás relacións bancarias da administración pública.
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Reverter a hipoteca das
privatizacións
O Parlamento galego expresa o seu rexeitamento polo abuso ao recurso da colaboración
público-privada e a progresiva perda de servizos propios e insta á Xunta de Galiza a: a)
reclamar a derrogación de todas as normas que dificultan ou impiden a xestión directa de
servizos; b) promover unha mesa que estude e impulse un proceso de revisión de todos os
servizos dependentes ou participados pola Xunta de Galiza que actualmente estean
sometidos a unha xestión privada para a súa reversión progresiva. Ademais, ínstase ao
goberno galego a someter a trámite no Parlamento de Galiza os procedementos para a posta
en marcha de novos servizos de cara a garantir a limitación das derivacións á xestión
privada así como definir as súas condicións.
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Un modelo de financiamento
imprescindíbel para
exercermos como nación
O Parlamento de Galiza acorda iniciar un proceso de negociación co goberno central
conducente a conseguir que Galiza teña autonomía financeira de Galiza a través dun
concerto económico que permita recadar todos os impostos e termos capacidade normativa
propia como o mellor instrumento para garantir tanto o financiamento dos nosos servizos
públicos básicos como a capacidade para desenvolver unha política económica propia de
estímulo aos sectores produtivos e redistribución da riqueza.
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Política fiscal baixo os
principios de xustiza e
igualdade social
O Parlamento de Galiza acorda demandar da Xunta de Galiza unha revisión da súa política
fiscal para que poida cumprir cos principios de xustiza e igualdade social redistribuíndo a
riqueza e homoxeneizando a capacidade económica da nosa sociedade. Para este cometido,
mentres Galiza non conte con capacidade normativa propia, revisaranse os parámetros de
xestión galega de cara a avanzar na progresividade impositiva elevando o tipo das rendas
máis altas. Ademais, revisaranse e estudaranse os impostos propios existentes e posíbeis
baixo o principio de igualdade, progresividade, disuasión das prácticas lesivas para o medio
natural e patrimonial e estímulo á sostibilidade. En coherencia, ínstase á Xunta de Galiza a
estabelecer tamén unha negociación co Estado para os gravames que aínda son de
competencia estatal. De forma especial, estabelecerase unha negociación referida aos
termos para a declaración da renda nos casos de dous ou máis pagadores, encamiñada a
reducir o impacto abusivo que pode ter en colectivos susceptíbeis de ser vulnerábeis como
persoas retornadas ou traballadores e traballadoras de máis dunha fonte de ingreso, dada a
estratigrafía do mercado laboral galego. Así mesmo, negociarase cando menos a
recuperación de elementos para a desgravación como o alugueiro de vivenda.
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Novo modelo enerxético
galego: soberanía e
sostibilidade
O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a sentar as bases dun novo modelo
enerxético galego baixo os principios de soberanía e sostibilidade, que nos permitan acelerar
o cumprimento dos obxectivos internacionais para 2010 e 2050 situando Galiza á cabeceira
dos seguintes obxectivos: incremento do aforro enerxético, descenso do impacto
medioambiental e capacidade decisoria do sector público e da sociedade galega.
Impulsarase unha estratexia de fomento das enerxías renovábeis de cara a substituír outras
formas de xeración, con especial atención á superación do estancamento na enerxía eólica,
retomando a participación pública e ampliando os obxectivos. Serán obxecto de atención
tamén a enerxía xeotérmica e a biomasa non industrial. Así mesmo, desenvolverase un plan
específico para a recuperación para a xestión pública dos saltos hidráulicos con concesións
próximas a caducar mediante a creación dunha empresa pública. Estudaranse medidas
complementarias conducentes a un cambio de modelo e, no inmediato, ínstase á Xunta de
Galiza a desenvolver un estudo xurídico e técnico de cara a desenvolver convenios para o
subministro de locais dependentes da administración galega a través de cooperativas
enerxéticas galegas.
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Retirada da Lei de
Implantación
O Pleno do Parlamento Galego acorda retirar o proxecto de lei de fomento da implantación de
iniciativas empresariais en Galiza, actualmente en tramitación, por tratarse dun conxunto de
modificacións legais substanciais que abren a porta a un modelo industrial colonial baseado
na desregulación da industria extractiva e madeireira e certifica a falta de proxecto canto á
enerxía eólica, ademais de vulnerar os dereitos de transparencia e participación social así
como contravir o respecto á autonómica das entidades locais. No prazo máximo de dous
meses iniciarase un proceso participativo para avaliar os cambios lexislativos precisos para
impulsar un cambio de modelo produtivo baseado na participación e no respecto polo medio,
máis intenso en actividades de maior valor engadido e adoptando medidas estratéxicas para
garantir o peche dos ciclos produtivos no marco galego.
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Unha Galiza con riqueza
enerxética
O Parlamento de Galiza acorda rematar á maior brevidade posíbel os trámites da Proposición
de Lei Medidas para garantir a enerxía como servizo público e contra a Pobreza Enerxética,
unha vez rematados os traballos de comparecencias, instando ademais á Xunta de Galiza a
recoller nos orzamentos para 2018 unha previsión orzamentaria para o seu desenvolvemento
e aplicación, así como a comezar a negociación para o estabelecemento dunha tarifa
eléctrica galega.
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Frear a deslocalización e
asentar a investigación
O Parlamento Galego acorda instar á Xunta de Galiza á elaboración dun Plan de choque
contra a deslocalización e de recuperación das empresas de matriz galega desprazadas cara
ao norte de Portugal nos últimos cinco anos baseado no fomento do desenvolvemento en
territorio galego dos proxectos de I+D+i e xeración de valor engadido. Complementariamente,
nun prazo de dous meses, deberanse estabelecer, en consenso coa FEGAMP e os concellos
máis afectados, unha serie de medidas para a ordenación do solo e da súa fiscalidade e
posta a disposición. Así mesmo, crearase unha xanela única administrativa que coordinará
con todas as administracións e organismos implicados a xestión dos trámites necesarios
para a implantación da iniciativa empresarial, prestando servizos integrados de tramitación e
asesoramento empresarial. Ademais, vincularase calquera incentivo económico ou
mecanismo financeiro dos entes dependentes da Xunta de Galiza á fixación e mantemento
de traballo de calidade.
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Investigación
O Parlamento Galego acorda instar á Xunta de Galiza a duplicar, cando menos, o esforzo
económico destinado a I+D+i e acadar o obxectivo do 2% do PIB fixado no Plan Galego de
Investigación, Innovación e Crecemento 2011–2015 para o último ano de vixencia,
sistematicamente incumprido polo goberno galego. Así mesmo, ínstase á Xunta de Galiza a
demandar a xestión propia de todos os fondos europeos relativos á innovación que
correspondan a Galiza de cara a realizar un cambio de estratexia que reorganice o sistema
investigador galego para favorecer a súa coordinación e desenvolvemento, de maneira que
permita avanzar pola xeración de valor engadido e polos recursos propios da economía
produtiva galega.
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Banca pública galega
O Parlamento Galego acorda instar á Xunta de Galiza a traballar a medio prazo na
configuración dunha Banca Pública Galega que, neste contexto de oligopolización bancaria e
perda de poder financeiro galego, permita ao noso país contar cun instrumento propio de
carácter público que poida operar nos mercados financeiros, fornecer de crédito ao tecido
produtivo e comercial galego e supoñer unha alternativa ao paradigma especulativo.
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Unha solución ao caos dos
nosos montes para xerar
riqueza sustentábel
O Parlamento de Galiza insta ao Goberno Galego a redefinir o dispositivo de prevención e
loita contra os incendios forestais, apostando pola prevención ao longo de todo o ano e que
estea integrado na súa totalidade dentro do sector público autonómico, incrementando o
período de contratación das brigadas de persoal fixo-descontinuo que actualmente teñen
contratos de 3 meses, como mínimo a 9 meses e eliminando as brigadas municipais. Esta
reorientación irá incardinada nunha nova política forestal orientada a superar os atrancos
que supón para o desenvolvemento do noso monte a atomización da propiedade
condonando as mal chamadas débedas históricas, abrindo liñas sinceras de colaboración e
incentivación dos Montes Veciñais en Man Común nas súas modalidades de propiedade
xermánica e romana de cara a unha explotación multifuncional sustentábel e alí onde a
propiedade privada atomizada impida unha ordenación razoable e unha explotación rendible,
o Goberno galego desenvolverá as UXFOR como modelo de ordenación e aproveitamento
multifuncional do monte acorde ao noso medio e ás características da propiedade nunha boa
parte do territorio de Galiza.
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Sector lácteo con futuro para
unha Galiza con futuro
O Parlamento de Galiza insta ao Goberno Galego a demandar do Goberno do Estado a
adopción urxente de medidas que garantan que as granxas galegas perciban unha
remuneración xusta polo leite que cubra os custes de produción. Igualmente a reorientar a
súa actitude en relación co sector lácteo coa finalidade de liderar as decisións respecto do
sector tanto en Galiza como no Estado para o cal establecerá unha estreita colaboración con
todos os implicados a través da constitución dunha Comisión de Seguimento, formada por
todos os operadores da cadea, para analizar a evolución dos acordos adoptados para o
sector e realizar propostas ao respecto; e de igual xeito a reorientar a súa actitude en
relación co Bantegal dotándoo dun orzamento suficiente que supere a inanición do mesmo e
que o converta no instrumento estrela que nun prazo de cinco anos poña a disposición dos
gandeiros un mínimo de 100.000 Has. de terra agraria para mudar a tendencia á
intensificación das explotacións, dependencia de insumos esóxenos, peche de unidades por
escasa ou negativa rendibilidade, e dotar así de base territorial suficiente que abarate custes
de produción e dea características de especial calidade ós produtos lácteos galegos
reforzando e dando prestixio á súa presenza nos mercados estatal e internacional.
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Plan Integral Plurianual de
Desenvolvemento Rural
O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a elaborar, orzamentar e poñer en práctica
un Plan Integral Plurianual de Desenvolvemento Rural que active a economía do rural
orientándoa a producir, en cantidades cada vez máis significativas, nun proceso progresivo,
alimentos de calidade, potenciando o mercado destruído, poñendo terra agraria a disposición
dos mozos/as que se queiran incorporar, dinamizando e prestixiando a actividade agrícola e
gandeira de produción alimentaria coa meta non só de frear a caída demográfica, senón
mesmamente de inverter o proceso fixando poboación nova. Incentivar o cooperativismo e
as microempresas que poñan en valor o minifundismo patente superando as súas carencias
e dando valor social e económico ás potencialidades dos nosos microclimas, dos nosos
solos agrícolas e á sabedoría ancestral dos nosos campesiños dando así servizo e utilidade
á sociedade rural.
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Comisión de investigación
sobre accidente ferroviario
de Angrois
O Parlamento de Galiza acorda como resolución que no prazo dun mes se constitúa unha
comisión de investigación sobre as causas e responsabilidades do accidente ferroviario de
Angrois que tivo lugar o 24 de xullo de 2013, coa finalidade de procurar xustiza, verdade e
reparación.
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Dereito á vivenda

O Parlamento galego expresa o seu compromiso co dereito de galegos e galegas a unha
vivenda digna. Con este obxectivo insta á Xunta de Galiza a promover un plan para ofertar
10.000 vivendas de protección pública en réxime de aluguer no período 2017-2021. Así
mesmo, o goberno galego garantirá a paralización dos desafiuzamentos no noso país e o
realoxamento de todas as persoas desafiuzadas en Galiza conforme as recomendacións
ditadas polo Tribunal de Estrasburgo.

24
#UnPasoAdiante

Memoria histórica
democrática e devolución do
patrimonio espoliado
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a desenvolver unha política pública de memoria
para facer valer o dereito á verdade, a xustiza e a reparación en relación coas vítimas do
fascismo durante o período 1936-1977. Así mesmo, o goberno galego desenvolverá todas as
accións necesarias para garantir a devolución ao patrimonio público dos bens espoliados
pola familia Franco, e nomeadamente o Pazo de Meirás.
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Pensións dignas para @s
nos@s maiores
O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a dirixirse ao Goberno español esixindo que
de maneira inmediata derrogue as reformas laborais, así como de todas as demais
normativas que as desenvolven; e proceder á aprobación dunha nova lexislación laboral e
social que restitúa os dereitos perdidos como consecuencia das sucesivas contrarreformas
laborais. Esta ten que favorecer dereitos e regulacións novas e mellorar as condicións de
vida e de traballo que fortalezan á clase traballadora diante do capital: recoñecer o dereito á
xubilación ordinaria aos 65 anos, establecer o cálculo da base reguladora polas bases de
cotización dun período de dez anos da súa vida laboral, establecer o importe da pensión
mínima no equivalente ao SMI, eliminar as penalizacións e discriminacións no acceso á
pensión das persoas empregadas a tempo parcial. Así mesmo insta ao Goberno galego a
aumentar as contías do complemento autonómico ás pensións non contributivas.
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Recuperación de poboación
activa emigrada
O Parlamento acorda constituír unha ponencia para a elaboración dun Plan Retorna
entendido como conxunto de medidas transversais necesarias para permitir o regreso da
mocidade forzada á emigración nos últimos anos. Neste senso, deberá abranguer como
mínimo cuestións referidas ao acceso á vivenda, a ampliación de estudos, programas de
I+D+i, así como a incorporación de persoas mozas aos sectores produtivos estratéxicos
favorecendo a conciliación da vida familiar e laboral.
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Unha AP-9 galega e libre de
abusivas peaxes
O Parlamento de Galiza insta ao goberno galego a crear unha comisión de estudo, coa
participación das universidades galegas, para o rescate da concesión da autoestrada AP 9 e
a xestión pública desde Galiza desta infraestrutura. Asemade, , o parlamento galego acorda
reprobar ao presidente do goberno, Mariano Rajoy Brey, e á presidenta do Congreso, Ana
Pastor, polos dous vetos vergoñentos do goberno e da mesa do parlamento español á
tramitación da lei para a transferencia a Galiza da titularidade e as competencias da
autoestrada.
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Por unhas rías limpas e
produtivas
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a presentar, no prazo de tres meses, un Plan
para o saneamento, a rexeneración e a recuperación integral das rías galegas, fixando as
medidas, prazos e recursos económicos necesarios para que a mesma sexa unha realidade
no prazo de tres anos. En paralelo realizará un Plan Estratéxico para a recuperación do
marisqueo que enfronte a mortaldade do berberecho, a falta de subministro de semente, a
escaseza de capturas, o peche de bancos de libre marisqueo, a caída de ingreso, etc., que
permita a recuperación das capturas e acadar uns ingresos dignos para dignificar e manter a
actividade. Do mesmo xeito para a pesca de baixura, onde o propio sector sexa protagonista
na co-xestión responsábel dos recursos, cun control da actividade e das capturas, que poña
en valor a calidade do produto, mellorando a súa identificación e comercialización que
permita obter unha actividade regulada e uns ingresos dignos.
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Recuperación das marismas
de Lourizán
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a cumprir as determinacións do Plan de
Ordenación do litoral e das Directrices de Ordenación do Territorio e, en consecuencia,
promover o traslado das fábricas de ENCE e ELNOSA e a recuperación dos terreos de
dominio público que ocupan na actualidade.
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Novo modelo de transporte
público e mobilidade
O Parlamento de Galiza insta ao goberno galego a constituír unha mesa de diálogo sobre o
transporte público e a mobilidade coa participación de todos os sectores implicados
(concellos, ANPAS, empresas, sindicatos, asociacións veciñais…), co obxecto de acordar un
novo Plan de transporte pensado en función da características do territorio e das
necesidades da poboación galega.
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Superar o marco provincial
O Parlamento insta a Xunta de Galiza a mudar a súa política territorial actual apostando na
promoción de espazos de cooperación supramunicipais de carácter comarcal que pulen pola
xestión mancomunada de recursos e servizos como ferramenta na procura dunha maior
eficiencia dos mesmos, así como para paliar as consecuencias da perda de habitantes e
procurar alternativas para garantir condicións de vida dignas que fixen poboación
principalmente nos espazos rurais.
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Ferrocarril galego e de
cercanías
O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a demandar do Goberno do estado a
transferencia das competencias relacionadas co ferrocarril de proximidade e de ancho
métrico así como o financiamento necesario para crear un ente ferroviario galego e público
que xestione o servizo e o desenvolva co obxectivo de conectar as vilas e cidades galegas
adaptando os horarios e frecuencias ás necesidades reais da poboación e ofrecendo tarifas
máis baratas.
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Comisión de seguimento dos
investimentos do Estado en
Galiza
O Parlamento de Galiza acorda como resolución constituír unha comisión de estudo a
respecto do nivel de execución dos orzamentos do estado en Galiza nos últimos 5 anos, e de
seguimento dos investimentos no presente ano 2017.
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Por unha política de refuxio e
de paz
O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a exixir do Goberno español o cambio
radical e urxente das políticas de blindaxe por outras de axuda e acollida digna ás persoas
refuxiadas e migrantes. Así mesmo, pór en marcha un programa efectivo de axuda
humanitaria, destinando os recursos precisos para auxiliar, rescatar e acoller ás persoas
refuxiadas que inclúa as actuacións precisas para esixir o mesmo da Unión Europea. Neste
senso, os estados membros da UE deberán aceptar as solicitudes de asilo sen aplicar
criterios de selección restritivos e asegurando vías seguras e legais para o desprazamento
das persoas que precisan protección internacional. Asemade, deixará de aplicar e apoiar
políticas imperialistas, de inxerencia e de intervención militar no exterior que están detrás
desta situación. O Goberno galego reclamará ao Estado español que defenda na Unión
Europea, e poña en práctica, accións destinadas á retirada de todas as forzas militares
estranxeiras presentes nos países de Oriente Próximo e norte de África; que respecte a
soberanía dos pobos e avogue pola resolución política e pacífica dos conflitos, ao tempo que
pon en práctica unha política de solidariedade internacionalista e de acción anti-imperialista.
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Plan de choque contra o paro
a precariedade e os dereitos
laborais
O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a poñer en marcha un plan de choque contra
o desemprego e a precariedade. Este plano establecerá medidas para os sectores máis
vulnerábeis como son a mocidade, as mulleres, persoas desempregadas de longa duración e
as persoas autónomas recollendo un cronograma concreto e con dotación orzamentaria
suficiente para acadar os obxectivos. No que respecta ás persoas autónomas dirixirase ao
Goberno español en demanda da modificación do RETA, de xeito que as cotizacións se fagan
en función dos ingresos. Para a efectivización deste plan procederá ao establecemento dun
marco galego de relacións laborais soberano, con plenas competencias en materia de
lexislación, negociación colectiva, ordenación do emprego, contratación e formación e co
reforzo do Servizo Galego de Colocación.
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Sanidade pública próxima e
de calidade
O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a defender a sanidade pública de Galiza.
Neste obxectivo procederá á retirada do Anteproxecto de Lei polo que modifica a Lei 8/2008,
do 10 de xullo, de Galicia. Ao mantemento das Áreas sanitarias establecidas na Lei de Saúde
de Galiza 8/2008, O Barco, Salnés, Monforte e Burela e crear as Áreas de Verín, Barbanza e
Cee, para favorecer o coñecemento dos problemas de saúde da súa zona e, ao mesmo
tempo, a eficacia e a continuidade da atención, co lóxico beneficio para @s usuari@s. A
respectar a autonomía destas áreas sanitarias, coa recuperación de xerencias propias e
posta en valor dos Hospitais Comarcais. Dotándoos do persoal, material e tecnoloxía
necesarios para unha atención adecuada ás persoas do seu ámbito de actuación. Do mesmo
xeito procederá a poñer en marcha un plan de Mellora de Atención Primaria, como porta de
entrada ao sistema sanitario, a devolverlle a súa capacidade organizativa e de xestión e a
recuperación de xerencias directas, e a dotala cos recursos económicos, técnicos e humanos
que sexan precisos para prestar un bo servizo e unha boa calidade asistencial.
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Persoal SERGAS
O Parlamento de Galiza rexeita a política laboral da Consellaría de Sanidade co seu persoal.
Un dos capitais mais importante do sistema sanitario son as súas/seus traballadoras/es,
para conseguir unha sanidade de calidade é necesario un cadro de persoal axeitado ás
demandas sanitarias da poboación, polo cal insta ao Goberno galego a crear equipos
estábeis que dean continuidade aos procesos asistenciais, a ofertar estabilidade laboral para
que as/os profesionais non vexan na emigración o seu proxecto de vida, a rematar coa taxa
de reposición e recuperar todos os postos perdidos dende a súa aplicación no ano
2010.Nesta liña insta ao goberno galego a negociar na mesa sectorial un calendario de
negociación de recuperación dos acordos aprobados no ano 2008 e suspendidos pola Xunta
no 2010; e a que no orzamento do ano 2018 contemple unha partida orzamentaria para esta
recuperación.
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Polo cumprimento dos
prazos de atención na
sanidade pública
O Parlamento insta a Xunta de Galiza a desenvolver un Plan funcional, dentro da sanidade
pública, para dar cumprimento aos tempos máximos de agarda previstos na Lei de Garantías
de Prestacións Sanitarias. Neste senso, o plan deberá recoller un estudo de necesidades do
persoal necesario para o seu cumprimento; facer públicas de inmediato a totalidade das
listas de espera do Sergas, tanto estruturais como non estruturais, a ter operativos todos os
recursos dos que dispón o Sergas, camas, quirófanos...e non realizar ningunha derivación de
doentes á sanidade privada mentres existan recursos dispoñíbeis, susceptíbeis de ser
usados nos centros públicos. Nesta dirección, ínstao a presentar no Parlamento galego, no
prazo máximo de dous meses, un informe coas derivacións realizadas polo Sergas á centros
privados nos últimos cinco anos, desglosadas as mesmas por centro hospitalario e por
especialidades, tanto cirúrxicas como de probas diagnósticas.
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Atender a emerxencia social
O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a poñer en marcha de xeito inmediato un
plan de atención ás persoas en situación de emerxencia. Deste xeito procederá á
reformulación da RISGA mediante o estabelecemento dunha Renda de Garantía Social,
concibida como un rendemento básico que englobe o conxunto de prestacións presentes e
futuras, co obxectivo principal de evitar que ningunha persoa residente na Galiza caia ou
fique na pobreza e na exclusión social, buscando para iso o seu desenvolvemento integral
como ser humano e promovendo e mellorando as súas condicións económicas e sociais.
A eliminar as listas de agarda, tanto para unha avaliación como para que se materialicen as
axudas que teñen recoñecidas a través da Lei de Dependencia, coa dotación orzamentaria e
de recursos materiais e humanos precisos, que contemple, entre outras cuestións, o
dimensionamento do cadro de persoal da Consellaría de Política Social co número preciso de
profesionais para eliminar a demora que existe no rexistro de solicitudes de dependencia, na
realización das avaliacións e da PIA; realización de todas as accións precisas para garantir
unha rede pública cos recursos que as persoas en situación de dependencia precisan, e
garantir a equidade no acceso, nomeadamente residencias, axuda no fogar e centros de día;
así como, incrementar o gasto público en dependencia até chegar como mínimo ao gasto
medio por persoa do Estado, e para ese obxectivo dirixirse ao Goberno español e
demandarlle o pago dos máis de 150 millóns de euros correspondentes aos recortes
acumulados con Galiza, derivado da aplicación do RD-L 20/2012 de 13 de xullo, de medidas
para garantir a estabilidade presupostaria e de fomento da competitividade; así como o
financiamento acordado do 50% dos gastos de atención á dependencia.
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Galiza coa democracia e os
dereitos do pobo catalán
O Parlamento de Galiza expresa a condena a vulneración de dereitos e liberdades
fundamentais e a violencia exercida polo Estado Español contra o pobo de Catalunya en
forma de malleiras a persoas indefensas, rexistros de medios de comunicacións e sedes de
partidos sen orde de rexistro, violación da confidencialidade da correspondencia, prohibición
de actos públicos, detención altos cargos da administración, rexistros de empresas e sedes
do Goberno, intimidación a Alcaldías e persoal da administración ou a incautación de urnas e
papeletas. Asemade, reclama diálogo e mediación internacional na procura dunha solución
política e democrática que respecte o dereito de autodeterminación recollido no Pacto polos
dereitos civís e políticos (artigo 1), dereito inherente a todas as nacións e pobos do mundo e
que respecte a vontade expresada de maneira clara polo pobo catalán no referendo
convocado ao efecto.

