
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 5.ª, SANIDADE,

POLÍTICA SOCIAL E EMPREGO
 

Día: 04.03.2015        Hora: 10:30



 
 

 

 

A Comisi·n 5.Û, Sanidade, Pol²tica Social e Emprego, da que vostede forma parte, 
reunirase o pr·ximo d²a 4 de marzo de 2015, §s 10:30 horas, no pazo do Parlamento. 
 
A orde do d²a ® a seguinte : 
 
 
Punto 1. Designaci·n da Ponencia encargada de elaborar o informe sobre a 

Proposici·n de lei de dereitos e garant²as da dignidade dos enfermos 
terminais. 24444 (09/PPL-000027) 

  
  
Punto 2. Preguntas orais en Comisi·n 
  
2.1 31671 (09/POC-004489) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Gallego Calvar, Mar²a Carmen e 9 m§is 
 Sobre a execuci·n polo Goberno galego dos investimentos previstos para 

os concellos de Mar²n, Bueu, Cangas, Moa¶a e Vilaboa 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 405, do 23.01.2015 
  
2.2 31802 (09/POC-004518) 
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda 
 Fajardo Recouso, Juan Manuel 
 Sobre a avaliaci·n e previsi·n polo Goberno galego do Plan de axudas aos 

concellos para a contrataci·n de perceptores da Risga 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 405, do 23.01.2015 
  
2.3 32215 (09/POC-004651) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Prado Cores, Mar²a Montserrat e Ad§n Villamar²n, Mar²a do Carme 
 Sobre a presentaci·n dun expediente de regulaci·n de emprego pola 

direcci·n do policl²nico Povisa 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 412, do 09.02.2015 
  
2.4 32695 (09/POC-004798) 
 Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
 Ad§n Villamar²n, Mar²a do Carme e Jorquera Caselas, Francisco Xes¼s 
 Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para evitar a exclusi·n 

dos nenos e nenas con necesidades educativas especiais das actividades 



 
 

 

programadas polo Concello da Coru¶a 
 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 413, do 10.02.2015 
  
2.5 32912 (09/POC-004851) 
 Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
 Acu¶a do Campo, Mar²a Carmen e 4 m§is 
 Sobre a resposta da Conseller²a de Sanidade ao requirimento de 

asinamento do novo protocolo de colaboraci·n co Concello de Nar·n para 
a execuci·n das obras de construci·n dun novo centro de sa¼de e as 
intenci·ns e previsi·ns do Goberno galego ao respecto 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 415, do 12.02.2015 
  
2.6 32960 (09/POC-004861) 
 Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda 
 D²az P®rez, Yolanda e Solla Fern§ndez, Eva 
 Sobre os datos referidos §s baixas m®dicas do cadro de persoal da 

residencia para persoas maiores de Oleiros nos ¼ltimos dous anos, a 
avaliaci·n dos riscos psicosociais realizada pola Xunta de Galicia no 
centro e as medidas previstas ao respecto 

 Publicación da iniciativa, BOPG n.º 415, do 12.02.2015 
  
 
O que lle comunico para o seu co¶ecemento e a s¼a convocatoria § devandita reuni·n. 
 

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2015 

 

 

Marta Rodr²guez Arias 
Presidenta da Comisi·n 
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1. Designación da Ponencia encargada de elaborar o informe sobre

a Proposición de lei de dereitos e garantías da dignidade dos

enfermos terminais.
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2. Preguntas orais en Comisión
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2.1 31671(09/POC-004489)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 9 máis

Sobre a execución polo Goberno galego dos investimentos

previstos para os concellos de Marín, Bueu, Cangas, Moaña e

Vilaboa

Publicación da iniciativa, 405, 23.01.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Gallego Calvar, José Antonio Sánchez Bugallo, Patricia Vilán 

Lorenzo, Raúl Fernández Fernández, Carmen Acuña do Campo, 

Manuel Vázquez Fernández, María Quintas Alvarez, Ricardo Vicente 

Docasar Docasar, Concepción Burgo López e Francisco Caamaño 

Domínguez, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

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

Emprego. 

 

Os concellos de Marín, Bueu, Cangas, Moaña e Vilaboa, que 

xeograficamente conforman a península de O Morrazo, aínda que no mapa 

comarcal da Xunta de Galicia aparecen desagregados en dúas comarcas 

Pontevedra e O Morrazo, veñen sufrindo o desleixo máis absoluto do 

presidente Feijoo dende que chegou ao goberno en 2009. 

 

As infraestruturas viarias e portuarias e as dotacións e equipamentos 

sanitarios e educativos que xa estaban comprometidos e incluídos nos 

orzamentos do Goberno galego para o ano 2009 quedaron sen executar e a 

partires dese mesmo ano xa deixaron de consignarse nos seguintes 

orzamentos a meirande parte delas, e outras a pesares de consignalas nunca 

se levaron a cabo. 

 

A día de hoxe segue sen desdobrarse o corredor de O Morrazo, sen 

executar as variantes de Cangas, Moaña e Bueu que permitirían a total 

conexión por unha vía de altas prestacións entre todos os concellos e destes 

coas áreas metropolitanas de Vigo e Pontevedra e sen traspasar a 

titularidade da N-554, que pasa integramente por Vilaboa, do estado á 

Xunta de Galicia segundo o compromiso que se había adquirido por parte 

do anterior Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

 

Tampouco se levaron a cabo as obras comprometidas nos peiraos das 

distintas vilas mariñeiras desta península, como o saneamento do porto de 

Cangas, a remodelación do de Aldán, o dragado do peirao leste de Bueu, 

ampliación do atraque de San Adrián de Cobres, a nova nave multiusos de 

Santa Cristina ou a ampliación do peirao de mexilloeiros de Moaña. 
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A ampliación do parque industrial de Castiñeiras entre Cangas e Bueu, a 

reordenación do nó de Marín segundo o convenio asinado co Ministerio de 

Fomento, o soterramento da Avenida de Ourense en Marín ou a 

construción do auditorio neste mesmo concello, son outras das actuacións 

que quedaron no esquecemento. 

 

O orzamento comprometido para arranxos nos colexios públicos de 

Vilaboa e Bueu ou os centros de saúde de Moaña, Marín, Aldán e o CAR 

de O Morrazo, que estaban proxectados, practicamente todos con terreos a 

disposición da Xunta de Galicia e algúns deles cos convenios para a súa 

construción xa asinados, desapareceu do compromiso do Goberno galego e 

a día de hoxe, ningún deses colexios está arranxado e ningún deses centros 

de saúde está nin construído nin iniciadas as súas obras. 

 

Isto por citar só actuacións das que xa estaban iniciados en distintas fases 

os trámites administrativos necesarios por parte do Goberno galego para 

levalas a cabo, porque ao longo destes seis anos de goberno Feijoo foron 

xurdindo outras problemáticas e outras necesidades que tampouco 

resultaron atendidas ou defendidos os intereses dos concellos polo goberno 

galego. 

 

Agora que estamos encetando un ano electoral, no que no mes de maio 

teremos as eleccións municipais o Goberno galego está incrementando a 

súa presenza na zona e facendo anuncios (o desdobramento do corredor de 

O Morrazo, a construción do centro de saúde de Marín, etc.) cómo si os 

cidadáns deses concellos fosen desmemoriados e coa propaganda e a 

publicidade se puidera ocultar ou esquecer o que pasou nestes 6 anos dende 

que goberna Feijoo. 

 

Os socialistas somos plenamente conscientes da situación económica do 

noso país, a propaganda déixanos ver a realidade e nunca nestes anos de 

oposición esiximos imposibles, somos conscientes que nun escenario de 

crise económica hai que priorizar as actuacións e a nosa prioridade está 

clara: primeiro as persoas e logo o demais.  

 

Tampouco se nos escapa que coa escusa da crise económica e da merma de 

ingresos da Comunidade Autónoma o Partido Popular aproveitou para 
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aplicar a súa ideoloxía máis rancia e para desbotar proxectos que non tiñan 

pensado levar a cabo en ningún caso. 

 

O goberno de Núñez Feijoo podía haber optado dentro da marxe 

orzamentario da Comunidade Autónoma por buscar incrementar os 

ingresos cunha fiscalidade máis progresiva e máis xusta e coa imposición 

ás empresas contaminantes, áreas comerciais, banca, etc., propostas que os 

socialistas vimos facendo ano a ano, mesmo a través de proposicións de lei 

e que foron sistematicamente rexeitadas polo Grupo Popular. 

 

Pero o presidente Feijoo optou por ser o campión dos recortes, a 

avanzadilla das comunidades autónomas en recortar dereitos das persoas en 

materias básicas como o acceso á educación, á sanidade pública, universal 

e gratuíta e aos dereitos sociais. 

 

E esa opción ideolóxica e non a crise explican o que pasa cos investimentos 

destes concellos. O Grupo Parlamentario Socialista non vai deixar de 

reivindicar o que merecen os veciños e veciñas destas vilas e por este 

motivo, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cales son as razóns polas que o Goberno de Galicia leva 6 anos 

incumprindo os compromisos xa adquiridos con estes concellos? 

 

2. Porque a día de hoxe aínda non está iniciado ningún dos centros de 

saúde previstos, cales son as datas para iniciar cada un deles, con que 

orzamento? 

 

3. O CAR de O Morrazo renuncia á súa construción nesta lexislatura? 

Se non é así, cando está previsto? 

 

4. Que motivos ten o Goberno galego para non ter obtido aínda do 

Goberno central a titularidade da N-554, despois de que os anteriores 

responsables da Consellería de Medio Ambiente así o 

comprometeran co concello de Vilaboa? 

 

5. Considera o Goberno galego que a situación de colapso circulatorio 

que se da cada día na conexión entre a N-554 a AP-9 e o corredor de 

O Morrazo pode continuar así? Non sería razoable buscar unha 
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mellora nesa conexión pensando no desdobramento do Corredor e na 

ampliación da Ponte de Rande? 

6. Que opinión lle merece ao Goberno galego que na ampliación da 

Ponte de Rande aos usuarios destes concellos se lles vaia a deixar 

cómo única opción para circular cara Vigo e en sentido inverso un 

único carril? Non xerará este maiores atascos que os que se producen 

na actualidade? 

 

7. En que data se van a iniciar as obras de desdobramento do corredor 

de O Morrazo? E as variantes de Bueu, Cangas e Moaña? 

 

8. Con que orzamento e en que datas se van a modernizar e arranxar os 

colexios públicos dos concellos citados que levan anos demandando 

estas reparacións? 

 

Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2014 

 

Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   Carmen Acuña do Campo 

   Manuel Vázquez Fernández 

   María Quintas Alvarez 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

   Concepción Burgo López 

   Francisco Caamaño Domínguez 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Carmen Gallego Calvar na data 30/12/2014 14:02:58 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 30/12/2014 14:03:05 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/12/2014 14:03:12 

 
Raúl Fernández Fernández na data 30/12/2014 14:03:19 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 30/12/2014 14:03:28 

 
Manuel Vázquez Fernández na data 30/12/2014 14:03:34 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 30/12/2014 14:03:41 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 30/12/2014 14:03:48 

 
María Concepción Burgo López na data 30/12/2014 14:03:55 

 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 30/12/2014 14:03:59 
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2.2 31802(09/POC-004518)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre a avaliación e previsión polo Goberno galego do Plan de

axudas aos concellos para a contratación de perceptores da

Risga

Publicación da iniciativa, 405, 23.01.2015



 

 

  

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

Juan Manuel Fajardo Recouso, deputado pertencente ao Grupo 

Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do 

disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comision.  

Durante o pasado orzamento, ao igual que no previsto para o 2015, 

o goberno anunciou como unha grande iniciativa a creación dunha 

liña de axudas para que os concellos puideran contratar a 

traballadores e traballadoras perceptoras da RISGA co obxectivo de 

que puideran atopar unha mellor reinserción no mercado laboral, 

pero o goberno ocultou algún dos inconvintes deste proceso  

Por todo isto, Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), 

formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión:  

Cal é o resultado do plan de axudas ós concellos para a 

contratación de perceptores da RISGA, cales foron os concellos 

perceptores da axuda e que postos se ofertaron e cubriron? 

Que número de persoas perderon a súa condición de perceptor da 

RISGA o rexeitar esta oferta? 

Que iniciativas ten previsto iniciar o Goberno ante a posibilidade de 

que ao rematar este contrato os perceptores se queden sen 

prestacións e teñan que reiniciar o proceso de solicitude da RISGA? 

 



 

 

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2015. 

 

Asdo.: Juan M. Fajardo Recouso 

Deputado do G.P. da AGE. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 09/01/2015 13:19:14 
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2.3 32215(09/POC-004651)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e Adán Villamarín, María do

Carme

Sobre a presentación dun expediente de regulación de emprego

pola dirección do policlínico Povisa

Publicación da iniciativa, 412, 09.02.2015
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores e María do Carme Adán Villamarín, deputadas do 

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión, relativa á presentación dun ERE por parte da dirección do Policlínico 

POVISA. 

 

O 1 de setembro de 2014 o Servizo Galego de Saúde formalizou un novo 

concerto coa entidade Policlínica Vigo S.A. para a prestación dos servizos de asistencia 

especializada, incluídos na súa carteira de servizos á poboación, beneficiaria da 

Seguridade Social e protexida polo Servizo de Saúde, que libremente os elixa, asignada 

aos centros de saúde dos concellos de Cangas, Moaña, Baiona, Nigrán, Gondomar e 

aqueloutros que a administración determine do concello de Vigo.  

Este concerto condiciona o deseño do conxunto da área sanitaria de Vigo, 

segregando recursos da Sanidade Pública para financiar o concerto que suporá, segundo 

o publicado no DOG do 24 de setembro de 2014, unha cantidade de 600.480.000 € (sen 

IVE) por un período do 8 anos, é dicir 75 millóns de euros anuais (máis IVE) que sairán 

dos impostos de tod@s @s galeg@s, aos que previsibelmente haberá que engadir outros 

custes como a facturación dos servizos dos que é referencia ou o gasto farmacéutico, 

pagando 540 € por tarxeta sanitaria. Supón a entrega a unha empresa privada dunha 

parte importantísima da atención especializada do sur da provincia de Pontevedra. 

O SERGAS renovou un concerto singular con POVISA co mesmo importe 

económico que concertos anteriores a pesares de que reduciron máis do 12% os 

orzamentos sanitarios en Galiza desde o ano 2009. 
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Concerto cun centro sanitario privado que triplica as listas de espera media dos 

centros hospitalarios públicos de Galiza, que leva anos producindo o malestar, a 

insatisfacción e a preocupación da poboación que atende e con unha forte conflitividade 

laboral. 

Concerto sumido na opacidade e no oscurantismo, negándose o SERGAS a 

facilitar a información sobre o contido do mesmo,de xeito que a día de hoxe seguimos 

sen saber si no importe estabelecido no concerto se inclúen os servizos de referencia 

como queimad@s, maxilofacial, cirurxía da man, si se inclúe  o gasto farmacéutico ou 

si eses servizos son a maiores. A Xunta do PP sigue sen informar si se establecen 

bonificacións si a poboación que atende é inferior á estabelecida, si se inclúen 

penalizacións polas altísimas listas de espera, si  o concerto contempla algunha cláusula 

para  impedir que POVISA continúe a despedir persoal e a precarizar as súas condicións 

de traballo, incluso incumprindo sentencias xudiciais 

Neste contexto, o pasado xoves,15 de xaneiro, os responsábeis de POVISA 

procederon a entregarlle unha comunicación ao comité de empresa do Hospital, no que 

lle trasladaban a decisión da empresa de “reorganizar e reordenar colectivamente as 

quendas de traballo de certos colectivos (celadores e auxiliares), usando para elo a 

figura da modificación substancial de condicións de traballo; e doutro, presentar ante a 

Autoridade Laboral o correspondente Expediente de Regulación de Emprego Extintivo 

por causas produtivas, organizativas, técnicas e económicas.” 

Esta decisión ven a sumarse á xa conflitiva relación laboral que mantén a 

empresa c@s traballadores/as, que levou a que fora denunciada en diversas ocasións por 

vulnerar dereitos elementais do cadro de persoal e que os xulgados ditaminan 

sistematicamente dando a razón @s traballadores/as. 

Unha actuación da empresa amparada polas  reformas laborais que contempla 

como unha das medidas máis lesivas rematar coa negociación colectiva, dinamitar a 
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negociación colectiva, o acordo entre partes, entre patronal e traballadores/as unha 

negociación que permitía unhas relacións laborais con certo equilibrio. 

Resulta inexplicábel que a empresa presente un ERE e modificacións 

substanciais das condicións de traballo para varios colectivos, coa xustificación de que 

no presente ano entrarán en perdas, cando as últimas contas presentadas sáldanse cuns 

beneficios de 11 millóns de €, aparte de ter pendente de cobro 19 millóns de € do 

SERGAS, e cando a propia Conselleira de Sanidade asegurou trala sinatura do 

millonario concerto que este garante a estabilidade da empresa nos próximos dez anos. 

É inxustificábel e vergoñento que o Presidente da Xunta, asegure que o concerto 

que o SERGAS asinou co centro privado POVISA dá seguridade e un marco financeiro 

e económico estábel,...) hai moi poucas empresas que teñan contratos coa comunidade 

autónoma, con orzamentos concretos, con seguridade no pago e con actividade 

asegurada, para a continuación dicir que, sobre a organización e xestión dun hospital 

concertado ningunha administración pública pode decidir, porque non é a súa función, 

nin ten ningunha competencia  para facelo (...) non podemos nin debemos xestionar 

aquilo que non nos corresponde. 

Con estas afirmacións evidénciase con toda claridade que a prioridade do PP 

non é a saúde das persoas, non son as condicións laborais do persoal, senón facilitar a 

conta de resultados das empresas amigas cos cartos públicos, o negocio por enriba da 

prestación sanitaria e por enriba do dereito dos traballadores/as. A Consellería de 

Sanidade non lle apreta o cinto a POVISA, mais si permite que o dono deste centro llo 

queira apretar aos traballadores/as. 

@s galeg@s non temos un goberno senón vendedores da clase traballadora, 

desmanteladores/as da sanidade galega. 
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Polas razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

en comisión: 

-Considera o Goberno galego aceptábel que unha empresas que ten un  contrato 

coa comunidade autónoma, con orzamento concreto de 600.480.00 € en 8 anos, con 

seguridade no pago e con actividade asegurada pode levar a cabo unha precarización do 

seu persoal constante sin que por parte do Goberno  se faga nada para impedilo? 

-Que opinión lle merece a política de persoal que leva a cabo POVISA? 

-Que actuacións vai levar a cabo diante da comunicación ao comité de empresa 

por parte de POVISA de organizar e reordenar colectivamente as quendas de traballo de 

certos colectivos (celadores e auxiliares), usando para iso a figura da modificación 

substancial de condicións de traballo; e doutro, presentar ante a Autoridade Laboral o 

correspondente Expediente de Regulación de Emprego Extintivo   por causas 

produtivas, organizativas, técnicas e económicas”? 

-Considera o Goberno galego que a precarización laboral, a mobilidade e os 

cambios de quenda constantes aos que somete a dirección de POVISA @s profesionais 

non afecta á calidade asistencial que reciben @s doentes que teñen a este centro como 

hospital de referencia?  

-Cal é a razón de que a Xunta de Galiza siga mantendo opacidade e 

oscurantismo co concerto asinado con POVISA? 

-Tense reunido o Goberno galego c@s representantes d@s traballadores/as para 

abordar a situación laboral en POVISA? Vai facelo? 

-Por que aínda non fixo público o concerto, formalizado o 1 de setembro de 

2014, co Policlínico POVISA a pesar de que hai un acordo parlamentario do 20 de 

novembro que así llo demanda?, Vai publicalo? De ser así en que data ten previsto 
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facelo? 

-Cando nos vai a entregar unha copia do concerto, á que temos dereito, 

solicitado segundo o disposto no artigo 9 do Regulamento da Cámara a finais de 

setembro? 

 

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

María do Carme Adán Villamarín 

Deputadas. do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 19/01/2015 10:06:28 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 19/01/2015 10:06:35 

 



 

 

Reunión da Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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Orde do día

 

 

2.4 32695(09/POC-004798)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para evitar a

exclusión dos nenos e nenas con necesidades educativas

especiais das actividades programadas polo Concello da Coruña

Publicación da iniciativa, 413, 10.02.2015
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Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín e Francisco Xesús Jorquera 

Caselas, deputada e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión. 

 

O Concello de A Coruña exclúe aos nenos e nenas con necesidades 

educativas especiais das actividades que oferta para a poboación infantil. 

As actividades para nenas e nenos entre 4 e 12 anos, que se realizan os 

sábados de 11:00 a 13:00 h , levan a seguinte coletilla: “Estas actividades 

no cuentan con profesionales de apoyo para niños con necesidades 

educativas específicas.” Esta situación non é nova e xa foi criticada en 

reiteradas ocasións por nais e pais destas/es cativos e cativas.  

 

Ante esta situación excluínte e inxusta para os nenos e nenas con 

diversidade funcional formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral en comisión: 
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Que medidas vai tomar o Goberno galego para que non se exclúan aos 

nenos e nenas con diversidade funcional das actividades programadas polo 

Concello de A Coruña? 

 

Santiago de Compostela, 27 de xaneiro de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 27/01/2015 14:13:38 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 27/01/2015 14:13:45 

 



 

 

Reunión da Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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2.5 32912(09/POC-004851)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre a resposta da Consellería de Sanidade ao requirimento

de asinamento do novo protocolo de colaboración co Concello

de Narón para a execución das obras de construción dun novo

centro de saúde e as intencións e previsións do Goberno

galego ao respecto

Publicación da iniciativa, 415, 12.02.2015



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

Carmen Acuña do Campo, Manuel Vázquez Fernández, Beatriz 

Sestayo Doce, Carmen Gallego Calvar e María Quintas Alvarez, 

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. 

O Servizo Galego de Saúde e o Concello de Narón asinaran no 2008 un 

protocolo de colaboración cunha finalidade, a construción dun centro de 

saúde, nun concello de máis de 40.000 veciños e veciñas. 

Pero aínda que o Concello de Narón cumpriu co seu compromiso e puxo a 

disposición da consellería, xa no ano 2011, os terreos necesarios para esa 

construción, non sen importantes dificultades urbanísticas, o Goberno da 

Xunta de Galicia non, polo que, o novo centro de saúde, segue sen 

iniciarse. 

Cando o procedemento urbanístico e logo o administrativo estivo en 

marcha, se decide elaborar un protocolo novo que despois dalgún tempo 

estivo listo (xuño 2014) e refrendado polos técnicos (outubro 2014). 

Requirida a consellería, para a firma dese novo protocolo, o xerente do 

Servizo Galego de Saúde non dubida en contestarlle ao concello:“estamos 

a traballar nunha proposta de modificación do documento de protocolo de 

colaboración co obxecto da construción dun novo centro de saúde” 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. Como explica a consellería esta resposta? 

2. Ten este Goberno intención de construír un novo centro de saúde no 

concello de Narón? De ser así, cando se iniciaría dita infraestrutura?  

3. Se o Goberno pensa iniciar a obra no ano 2015, como explica que 

fora rexeitada unha emenda socialista aos orzamentos para este ano 

de un millón de euros que aseguraba o inicio desa construción?  

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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4. Contempla o Goberno algunha partida orzamentaria para esa 

infraestrutura? De que importe? 

5. Cando pensa o Goberno que pode estar funcionando o novo centro 

de saúde de Narón?  

 

Pazo do Parlamento, 2 de febreiro de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   Manuel Vázquez Fernández 

   Beatriz Sestayo Doce 

    Carmen Gallego Calvar 

    María Quintas Alvarez 

  Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 02/02/2015 17:29:41 

 
Manuel Vázquez Fernández na data 02/02/2015 17:29:47 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 02/02/2015 17:29:52 

 
Carmen Gallego Calvar na data 02/02/2015 17:29:59 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 02/02/2015 17:30:05 
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2.6 32960(09/POC-004861)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva

Sobre os datos referidos ás baixas médicas do cadro de

persoal da residencia para persoas maiores de Oleiros nos

últimos dous anos, a avaliación dos riscos psicosociais

realizada pola Xunta de Galicia no centro e as medidas

previstas ao respecto

Publicación da iniciativa, 415, 12.02.2015



 

 

 

 

      

 

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

Yolanda Díaz Pérez e Eva Solla Fernández,  integrantes do Grupo Parlamentar de 

Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento 

da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na comisión, 

relativa ás baixas e enfermidades da plantilla da residencia de maiores de Oleiros. 

 

A residencia de  maiores de Oleiros   ten como problema de sempre a enorme carga de 

traballo que comporta para as traballadoras e traballadores do centro ao ser unha 

residencia ocupada por persoas con gran dependencia (284 prazas autorizadas) e cuxos 

residentes teñen unha idade media de 85 anos. 

 

A maiores no centro faltan  unhas normas  de traballo claras (ausencia de protocolos de 

actuación) o que repercute negativamente na saúde da plantilla, ao traverso de 

diversas doenzas ao estar exposta a situacións de estrés e outros riscos psicosociais, 

con alteracións musculoesqueléticas, dermatolóxicas ou inmunitarias entre outras. 

 

 

En atención ao referido, o grupo parlamentar da AGE presenta a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral na comisión: 

- Cales son os dados absolutos e porcentuais referidos á plantilla da residencia de 

maiores de Oleiros en materia de baixas médicas  nos últimos dous anos en 

dados tamén desagregados por meses?  

- Que avaliación de riscos psicosociais realizou no centro  o servizo de prevención 

de riscos da Xunta de Galicia en resposta á petición da plantilla? 



 

 

- Que emdidas vai adoptar de urxencia a Xunta para corrixir esta anómala 

situación que lesiona ás traballadoras e traballadores do centro? 

En Compostela, 3 de febreiro do 2015. 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Eva Solla Fernández 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 03/02/2015 15:06:46 

 

Eva Solla Fernández na data 03/02/2015 15:06:49 
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