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1.1 39204(09/POC-005848)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis

Sobre as perspectivas de futuro que ten o Centro Ocupacional

O Saiar, en Caldas de Reis

Publicación da iniciativa, 504, 10.08.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Gallego Calvar, Pablo García García, Carmen Acuña do 

Campo e María Quintas Álvarez, 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 oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política 

Social e Emprego. 
 

O Centro Ocupacional O Saiar de Caldas de Reis volve a ter problemas 

co Goberno da Xunta de Galicia polos custes inasumibles que a 

Consellería de Traballo e Benestar está trasladando ás familias das 

persoas que acoden a cotío a este centro. 

A pasada semana reuníanse de urxencia os concellos de onde son 

orixinarias as persoas usuarias destes centros e adoptaban unha serie de 

acordos para evitar o peche deste centro, que de seguir por esta senda 

non estaría lonxe no tempo. 

O Goberno galego xa hai anos asemella que trata de pechar as 

instalacións deste centro ocupacional, a xulgar polas súas actuacións. 

A máis preta no tempo foi o engano que se lle fixo ás familias e 

concellos afectados, cando no orzamento do ano 2014 da Xunta de 

Galicia se chegaron a reflectir dúas importantes partidas orzamentarias, 

por importe de 258.261,12 € e 177.559,20 €, para este centro que logo 

non se executaron. 

Pero xa no ano 2012 este grupo parlamentario presentou diversas 

iniciativas alertados polas familias polo incremento dos seus custos 

para poder levar alí as persoas con discapacidade. A situación vénse 

repetindo agora con máis crueza, posto que de levar a cabo o 

incremento nos copagos anunciado, moitas familias non poderán 

soportar eses custes e terán que deixar o centro. 

Esta situación, que hoxe se reflicte no centro ocupacional O Saiar, 

vénse replicando ao longo da xeografía galega con moitos outros 

centros públicos que o Goberno galego quere desmantelar para entregar 

este "nicho de mercado" ás empresas privadas que operan neste ámbito, 

e que están optando a todos os concertos que o Goberno galego pon en 

marcha para a xestión dos centros. 
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O Goberno que tería que garantir que dende o público exista unha ratio 

de prazas que permitan atender as demandas da poboación, prefire 

entregar a xestión e mesmo os centros á empresa privada, condenando 

así a moitas persoas sen recursos a non poder acceder a estes servizos 

ou a facelo nunhas condicións tan precarizadas que se converten en 

"centros para pobres". A mesma folla de ruta ideolóxica que na 

sanidade. 

 

Polo exposto, as deputadas e deputado asinantes formulan as seguintes 

preguntas:  

 

1.ª) Que perspectivas de futuro ten o centro ocupacional O Saiar en 

Caldas de Reis? 

 
2.ª) Vai manter os servizos que tiña ata a actualidade?  

 

3.ª) Por que o Goberno galego non executou o orzamento previsto no 

2014 para este centro? 

 

4.ª) Ten previsto facer as necesarias reformas no mesmo? Si é así, con 

cargo a que orzamento? 

 

5.ª) E consciente o Goberno galego de que si continúa cos seus plans de 

incrementar os custos para as familias a meirande parte delas non 

poderán acceder ás prestacións deste centro ocupacional? 

 

6.ª) Si é así, que outras alternativas está barallando o Goberno para as 

persoas usuarias e as súas familias? 

 

 Pazo do Parlamento, 27 de xullo de 2015 

  Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

     Pablo García García 

     Carmen Acuña do Campo 

     María Quintas Álvarez 

  Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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2. Proposicións non de lei en Comisión
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2.1 29417(09/PNC-002446)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis

Sobre a equiparación polo Goberno galego á ratio media da

Unión Europea, no prazo máximo de cinco anos, da dotación de

prazas públicas de centros de día, residencias para persoas

maiores, escolas infantís e centros de inclusión social

Publicación da iniciativa, 369, 06.11.2014
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas 

deputadas e do seu deputado Carmen Gallego Calvar, Carmen Acuña do Campo, 

Manuel Vázquez Fernández e María Quintas Alvarez, a través do seu portavoz e 

ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa 

Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 5.ª, 

Sanidade, Política Social e Emprego. 

 

Exposición de motivos 

 

O presidente da Xunta de Galicia a cotío fai declaracións, incluso no Parlamento de 

Galicia, en relación coas prazas públicas creadas nas distintas prestacións en materia 

de Servizos Sociais e dependencia. O Grupo Parlamentario Socialista solicitou por 

todas as vías que o Regulamento da Cámara permita, a concreción desas prazas 

públicas, a súa localización, función, etc., sen que ata a data existira ningunha 

resposta algunha ao respecto. 

 

Na realidade non se están creando prazas públicas de atención ás persoas maiores, 

persoas con discapacidades, infancia, ou cando menos nalgúns dos servizos non se 

crean en función da demanda nin das ratios doutras comunidades autónomas, cando  

a demanda é cada vez maior. Como moito e para paliar estas carencias, concértanse 

prazas con entidades de iniciativa social e emprégase a contratación con empresas 

privadas. Ao mesmo tempo, ante a falta evidente de prazas públicas, recórtanse as 

libranzas en materia de dependencia que cubrían a deficiencia das prazas públicas, 

sobre de todo nos contornos rurais. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a 

seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a equiparar, no prazo máximo de 

cinco anos, a dotación de prazas públicas de centros de día, residencias para persoas 

maiores, escolas infantís e centros de inclusión, á ratio media da Unión Europea. 

 

 Pazo do Parlamento, 23 de outubro de 2014 

 

 Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

   Carmen Acuña do Campo 

   Manuel Vázquez Fernández 

   María Quintas Alvarez 

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

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 
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 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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2.2 34684(09/PNC-002922)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa profesión de enfermaría

Publicación da iniciativa, 433, 19.03.2015
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e do seu deputado Carmen Acuña do Campo, Manuel 

Vázquez Fernández, Carmen Gallego Calvar e María Quintas Alvarez, 

a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o 

seu debate en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego. 

 

 

Exposición de motivos 

 

A Enfermería é a profesión sanitaria que fai a continuidade e o seguimento 

dos coidados cunha proxección integral das necesidades dos e das 

pacientes, que axuda nas técnicas diagnósticas e que aplica os tratamentos e 

os coidados ás persoas doentes con maior continuidade e proximidade polo 

que resulta unha peza clave para o noso sistema público de saúde.  

 

Pero as políticas sanitarias aplicadas polos gobernos populares que teñen 

tan ameazado o noso sistema, están repercutindo tamén moi negativamente 

na Enfermería e Galicia, co Goberno do Sr. Feijoo, non é unha excepción. 

 

Durante estes últimos anos con Feijoo, na Xunta de Galicia, a Enfermería 

galega non só veu como se paralizaban os avances que tiñan 

comprometidos, senón que se ten iniciado unha importante regresión no 

desenrolo destes profesionais.  E tanto na Enfermería de Atención Primaria 

como na Hospitalaria e mesmo na formación e nas especialidades que se 

estaban a desenrolar. 

 

A xestión sanitaria do Sr. Feijoo empeñada en privatizalo todo prefire 

gastar os recursos económicos en mercar “maquinitas” para o coidado das e 

dos doentes crónicos que en manter adecuadamente dotados os cadros de 

persoal de enfermería para que, coa dedicación deste persoal e coa 

proximidade que estes coidados requiren, se poidan mellorar as 

expectativas e a calidade de vida destes doentes. 
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Ademais como seguen sen catalogar as distintas especialidades, non existen 

nin son tidas en conta no momento de contratar.  Aínda que a verdade é que 

contratar case que non contratan nada. Sendo en Enfermería moi 

exacerbada a eventualidade.  A estes profesionais se lle fan a diario 

contratos, xa non por garda senón ata por medias xornadas e, incluso, en 

distintos servizos na mesma quenda, rompendo o principio disciplinar 

sobre a continuidade e a seguridade dos coidados que se ofrecen ás e aos 

cidadáns. 

 

Nin que dicir que a carreira profesional, os días de libre disposición e 

mesmo os salarios se teñen reducido significativamente para estes 

profesionais. 

 

Os recortes aplicados nos recursos humanos polo Goberno do Sr. Feijoo ten 

en Enfermería unha enorme repercusión na calidade dos coidados das 

persoas ingresadas.  Cada vez hai menos presenzas de profesionais de 

enfermería por cama e ademais este ratio é moi variable segundo a área e a 

xerencia de que se trate. 

 

Ante estes feitos, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta 

a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que de forma inmediata: 

 

1. Defina as presenzas de enfermería, por paciente e quenda, máis 

adecuadas para cada especialidade hospitalaria. 

 

2. Recupere a carreira profesional e o servizo para os e as profesionais 

de Enfermería. 
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3. Elimine a taxa de reposición e a eventualidade na contratación de 

Enfermería, e recupere os días de libre disposición. 

 

4. Recupere o Plan de mellora da Atención Primaria e o Plan de saúde 

mental. 

 

5. Que se respecten as listas de contratación e a xestión dos contratos a 

cada un polas súas características, eventualidade, interinidade, 

propiedade tal e como contempla o Estatuto Marco.  

 

6. Que sexa a Enfermería quen asuma o coidado e o seguimento das e 

dos doentes crónicos e das demais doenzas contempladas nas súas 

especialidades, coa plena competencia que lle permite a súa 

formación.  

 

Pazo do Parlamento, 9 de marzo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   Manuel Vázquez Fernández 

   Carmen Gallego Calvar 

   María Quintas Alvarez 

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

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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2.3 40185(09/PNC-003366)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e Adán Villamarín, María do

Carme

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coas deficiencias detectadas no novo hospital de

Vigo

Publicación da iniciativa, 516, 10.09.2015
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa 

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

deputado Daniel Rodas Chapela, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa á 

necesidade subsanar todas as deficiencias no novo hospital de Vigo. 

 

O novo hospital de Vigo responde ao proceso de privatización da sanidade 

pública na que está empeñado o Partido Popular, con Núñez Feijoo á cabeza. É un 

clarísimo exemplo da decisión de que servizos públicos esenciais como a sanidade 

pasen de ser servizo a ser negocio a favor das empresas amigas. É un exemplo de 

dilapidación de fondos públicos, dos impostos dos galegos e galegas para favorecer o 

negocio aos amigos. 

Fronte a un sistema sanitario público, xestionado pola administración pública, 

pásase a unha sanidade xestionada por empresas privadas e fondos de investimento, 

cuxo único obxectivo é gañar cartos por medios especulativos.  

O Goberno galego está a entregar os servizos sanitarios, cando menos a parte 

máis rendíbel e con menores riscos, a mans privadas, deixando hipotecado o futuro da 

mesma por moitos anos. 

Coa posta en funcionamento do NHV estase a poñer ao descuberto con toda 

claridade a folla de ruta marcada, a peor faciana do Partido Popular ao servizo dos 

poderes económicos a costa dos petos d@s cidadáns. 

O novo hospital de Vigo sufriu importantes recortes con respecto ao proxecto 
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inicial, redución de equipamentos, eliminación de laboratorio central, camas de 

hospitalización, quirófanos, servizo de urxencias, salas de radioloxía... Peor calidade de 

construción, menos equipamentos e servizos, e por contra multiplicación do orzamento 

destinado ao mesmo. 

Están a ser múltiples as denuncias das deficiencias existentes realizadas por 

usuari@s, profesionais e organizacións sindicais. 

A CiG ten presentado denuncias diante da Inspección de Traballo por 

incumprimento da normativa legal en materia de prevención de riscos laborais, o que 

pon en risco @s profesionais e @s usuari@s: ausencia de sinalización do plano de 

evacuación, reducidas dimensións dos cuartos de hospitalización, das salas de traballo 

nas plantas de hospitalización, ausencia de zonas de descanso para o persoal, mesma 

porta para o circuíto de suxo e limpo, inadecuado circuíto de cuñas, inapropiada zona de 

lavado do material de endoscopias, broncoscopias, uroloxía, espazos con dimensións 

reducidas e escasa ventilación, chegando a almacenar produtos químicos de anatomía 

patolóxica nun almacén sen ventilación. 

Un exemplo clarísimo da improvisación, é a necesidade de realizar as probas de 

TAC e Resonancia Magnética nunha instalación móbil externa ao hospital, ao carecer o 

mesmo de equipamento para realizar estas probas. 

A lista de deficiencias é case interminábel, é evidente que estamos diante dunha 

falta total de planificación, onde están a primar os intereses económicos da empresa 

concesionaria e os prazos electorais do PP, e non a calidade asistencial @s doentes nin 

as idóneas condicións laborais. 

 

Diante da gravidade da situación o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 
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Galego presenta a seguinte proposición non de lei para o seu tratamento en comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: 

Que atenda as demandas d@s profesionais a respecto das deficiencias detectadas 

e realice unha avaliación, con perspectiva de riscos laborais, das condicións de cada 

posto de traballo, e proceda á maior brevidade a subsanar as mesmas. 

Paralizar o traslado ao novo hospital de Vigo en tanto non se subsanen todas as 

deficiencias detectadas e non se garanta a seguridade e a calidade asistencias de 

usuari@s e profesionais.” 

 

Santiago de Compostela, 28 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Daniel Rodas Chapela 

Deputada e deputado do G.P. do BNG 

María do Carme Adán Villamarín 

Portavoz s. do G.P. do BNG 
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2.4 40859(09/PNC-003412)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coas obras de renovación parcial da residencia de

persoas maiores de Caranza, en Ferrol

Publicación da iniciativa, 520, 16.09.2015



 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, por medio das súas 

deputadas Yolanda Díaz Pérez e Eva Solla Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 

160 do Regulamento da Cámara, presenta  a seguinte proposición non de lei para o 

seu debate na Comisión, relativa á residencia de maiores de Caranza en Ferrol. 

 

 

Exposición de motivos 

 

 

“Que os trámites pendentes  para a resolución do contrato vixente e os que resulten 

necesarios para abordar as obras pendentes se tramiten coa maior dilixencia e rapidez 

posibles, dada a súa necesidade e o retraso acumulado.” Desta maneira tan diáfana 

exprésase o Valedor do Pobo  na súa conclusión respeito da queixa formulada polo 

Comité de Empresa de Traballo e Benestar da Coruña, relativa aos retraso nas obras da 

residencia de maiores de Caranza en Ferrol. 

 A única residencia de xestión pública das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, 

área que comprende unha poboación de 200.000 habitantes, resta coas obras 

suspendidas dende xuño do ano 2014. No entanto quedaron inutilizadas dúas plantas 

da residencia coa merma de praza públicas que iso comporta e os custos de derivación 

aos centros privados. 

Esta suspensión das obras derívase dun fallido proxecto de reforma das súas 

instalacións por importe de 1,6 millóns de euros, que tentaba agochar un non nato 

proxecto de modernización do centro -moito más ambicioso para renovar unha 

residencia de case 40 anos de antigüidade- que morreu coa chegada de Núñez Feijóo á 

presidencia da Xunta. 

 

 



 

 

 

Hoxendía, como vimos denunciando de xeito reiterado dende AGE, o centro ten dúas 

plantas inutilizadas, 26 persoas derivadas a outros centros -cos trastornos engadidos 

para elas e as súas familias e amizades- e  cos custos económicos correspondentes para 

a administración pública, e con evidentes riscos en materia de seguridade, toda vez que 

por exemplo  non existe na actualidade unha escaleira de incendios ou medio 

semellante de evacuación. 

Polo referido, o grupo parlamentario da AGE presenta a seguinte proposición non de lei 

para o seu debate na Comisión: 

 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a  rematar con carácter de urxencia todos os 

trámites e as obras que permitan concluír a renovación parcial da residencia de 

maiores de Caranza en Ferrol. 

- O Parlamento Galego insta ao goberno da Xunta a desenvolver as actuacións de 

emerxencia para garantir a seguridade das persoas residentes e persoal 

traballador do centro. 

- O Parlamento Galego insta a Xunta a reprobar a pésima xestión da conselleira 

Beatriz Mato no expediente de reforma da residencia de Caranza, a causa dos   

prexuízos e trastornos causados aos residentes e as súas familias, a maiores 

expostos a unha neglixente falla de seguridade, e polos custos engadidos ás 

arcas públicas. 

En Compostela, a 7 de setembro do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Eva Solla Fernández 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 07/09/2015 14:45:53 

 



 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 07/09/2015 14:45:56 
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Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva

Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas oportunas,

en colaboración co Goberno central, para garantir o

mantemento da totalidade dos postos de traballo de Vodafone

España, S.A.U.
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    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

 

O grupo parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, por medio das súas 

deputadas Yolanda Díaz Pérez e Eva Solla Fernández,  ao abeiro do disposto no artigo 

160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate na Comisión V, relativa ao ERE en Vodafone España S.A.U. 

 

Exposición de motivos 

 

A recuperación-espellismo que publicita o goberno galego colleita outra sorprendente 

especie  co anuncio por parte da multinacional Vodafone S.A.U. dun  ERE de extinción, 

que xa foi rexeitado de xeito unánime polos Comités de Empresa de Pontevedra e 

Coruña e que previsiblemente afectará a plantilla en Galicia. O noso grupo 

parlamentario apoia o calendario de mobilizacións aprobado pola plantilla. 

Na primeira reunión do período de consultas, celebrada en Madrid o primeiro de 

setembro, a empresa manifestou a súa previsión de executar 492 despedimentos, o 

13,1% da plantilla que ten no conxunto do Estado, plantilla que no noso páis suma 193 

traballadoras e traballadores. 

Unha empresa con altos niveis de beneficios, aínda nos anos da crise e da recesión, 

porque sen entrar no labirinto da contabilidade da multinacional, a propia empresa 

recoñece que sigue en beneficios: máis de trescentos millóns de euros no 2011,  206 

millóns de euros no exercicio fiscal do 2012, ou  37,5 millóns de euros no exercicio 

fiscal do 2013. Todo elo no marco de beneficios globais do grupo varias veces mil 

millonarios, incluso  sen contar con elementos extraordinarios, caso da venda do 45% 

de Verizon Wireless. 

Neste contexto, esa empresa decide provocar máis paro e sufrimento social, logo de ter 

executado un anterior ERE no 2013, que afectou entre despedimentos, 



 

 

externalizacións, modificacións substanciais das condicións de traballo e prexubilacións 

a 902 traballadores e traballadoras. 

Plantilla que ademáis  viu reducidas as súas retribucións salariais mediante un ERTE de 

2 semanas no 2012, a redución dos pagamentos variables e incentivos  nun furco entre 

4-10% a cabalo do 2012-13 e cunha redución “voluntaria” da xornada nese mesmo 

tempo. 

Plantilla que sufre na actualidade  unha extraordinaria presión no desempeño do seu 

traballo, toda vez que a redución de persoal comportou unha sobrecarga de traballo, 

un aumento da taxa de explotación, que se traduce nunha acrecentada extracción de 

plusvalía, a cal permite a multinacional colleitar beneficios ano tras ano.   

A coartada da integración con ONO non pode soster un ERE que segundo afirman os 

representantes das traballadores e dos traballadores  non se sostén por razón 

económicas, produtivas ou de organización. Un ERE que se lanza dende a opacidade da 

multinacional  respecto aos obxectivos cara ao futuro. Un ERE que ignora outras 

alternativas que preserven os postos de traballo. Un ERE sen razón. 

Polo sinalado, o grupo parlamentario da AGE presenta a seguinte proposición non de 

lei para o seu debate na Comisión: 

 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a desenvolver todas as medidas oportunas, 

en colaboración co goberno central,  conducentes a garantir o mantemento da 

totalidade dos postos de traballo.  

 

En Compostela, a 10 de setembro do 2015. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Eva Solla Fernández 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 10/09/2015 15:01:37 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 10/09/2015 15:01:40 

 



 

 

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

Día: 08.10.2015        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

2.6 41545(09/PNC-003462)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio e Prado Cores, María Montserrat

Sobre a posta en servizo polo Goberno galego das unidades e

camas pechadas no Hospital Universitario Lucus Augusti, de

Lugo, así como a contratación do persoal necesario para

garantir unha atención sanitaria de calidade no centro
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a 

iniciativa do deputado Cosme Pombo Rodríguez e da deputada Montserrat 

Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Comisión, relativa á 

necesidade de posta en servizo das camas e unidades de atención sanitaria  do 

HULA que permanecen pechadas a día de hoxe. 

 

No pasado mes de xullo o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego denunciaba que “a Xunta de Galiza, co apoio do Partido Popular, 

persistía na súa política de peche masivo de camas nos centros hospitalarios da 

rede pública de Galiza durante os meses de verán, de xeito que o número de 

camas que non  estarían operativas durante a época estival deste ano 2015 serían 

1.015, moitas delas (arredor de 400) corresponderían ao HULA de Lugo”. 

Lamentabelmente, durante o verán de 2015 a política sanitaria do Partido 

Popular seguiu coa súa política de peche de camas e unidades sanitarias  que ten 

moi graves consecuencias tanto a nivel asistencial coma no eido laboral. 

No eido asistencial porque supuxo unha maior dificultade ao acceso ás 

prestacións sanitarias por parte da poboación da nosa provincia, porque supuxo 

un aumento de listas de espera, porque supuxo unha maior dificultade para 

solicitar a cita previa, porque supuxo agardas de centos de pacientes durante 

horas para poderen ser atendidos, porque supuxo a saturación dos servizos de 
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urxencias, porque supuxo unha importante repercusión na presión sobre @s 

profesionais sanitari@s para reducir o número de ingresos, para rebaixar 

estancias hospitalarias e porque supuxo un grave recorte no emprego do sector 

sanitario.  

No eido laboral significou o aumento do desemprego do persoal sanitario, 

porque estas camas e unidades pechadas incidiron tamén no desmantelamento do 

emprego público, impedindo o acceso ao emprego d@s milleiros de 

traballador@s que estaban inscritos nas listas de contratación. 

Máis unha vez a Consellería de sanidade prioriza recortes importantes en 

materia de sanidade. Recortes que están provocando un deterioro do sistema 

sanitario público e polo tanto un recorte no dereito á saúde.  

O peche de camas durante o verá provocou a indignación de moitos 

lugueses e luguesas ao comprobar que no HULA se pechan camas e unidades 

hospitalarias que son fundamentais para a atención sanitaria e para a calidade da 

mesma. 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego considera indecente 

este peche de camas cando miles de lugueses e luguesas continúan nas listas de 

espera, miles de profesionais nas listas de contratación, e cando  privatizan 

continuamente servizos e se derivan sistematicamente  doentes á sanidade 

privada. 

O G.P. Do BNG lamenta a situación do HULA : Aínda non dispón do 

servizo de Radioterapia e Medicina Nuclear, aínda non dispón do servizo de 
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Hemodinámica durante as 24 h., e continúa co peche de camas nos meses de 

xullo e agosto, máis agora tamén setembro e parte de outubro e co recorte en 

moitos servizos que son fundamentais para poder manter a calidade de todos os 

servizos da sanidade pública. 

Ao G.P. do BNG parécelle inconcebíbel o anuncio, na prensa de onte, de 

que 34 camas do HULA permanecerán pechadas un mes máis (até despois do San 

Froilán). 

O G.P. do BNG apoia as xustas reclamacións de veciños e veciñas, as 

xustas reclamacións dos/as traballadores/as do HULA, que demandan a apertura 

das camas pechadas durante o verán e a apertura das unidades de atención 

sanitaria que, continúan pechadas mais que son necesarias para garantizar unha 

atención conforme a uns parámetros de calidade que todo galego/a debera recibir. 

O G.P. do BNG entende que as autoridades sanitarias teñen a obriga de 

garantizar unha asistencia de calidade no HULA e que, para iso, compre poñer en 

marcha todos os recursos humanos e materiais precisos para garantir esa calidade 

na sanidade pública. 

 

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do BNG presenta a 

seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión. 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a: 
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1º.- Abrir todas as unidades sanitarias que permanecen pechadas no 

HULA. 

2º.- Poñer en funcionamento as camas que permanecen pechadas nas 

diferentes unidades sanitarias do HULA. 

3º.- Contratar os/as traballadores/as necesarios/as para garantir unha 

atención sanitaria de calidade no HULA.” 

 

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2015 

 

Asdo.: Cosme Pombo Rodríguez 

Montserrat Prado Cores 

Deputado e deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 18/09/2015 14:10:02 

 

María Monserrat Prado Cores na data 18/09/2015 14:10:08 
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Publicación da iniciativa, 527, 30.09.2015



GRUPO MIXTO 

PARLAMENTO DE GALICIA 

 

 

Parlamento De Galicia | PNC 

 

1 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

O Grupo Parlamentar Mixto, a iniciativa da súa deputada Consuelo Martínez 

García ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Os Comités de Empresa de Vodafone España S.A.U. nas oficinas de 

Pontevedra e A Coruña,dirixíronse aos grupos parlamentares transmitindo a 

preocupación do persoal polo impacto que vai ter no emprego o Procedemento 

de Despedimento Colectivo (ERE) que esta compañía pretende levar a cabo. 

Na primeira reunión do período de consultas, celebrada en Madrid o día 1 de 

setembro, a empresa manifestou a súa intención de despedir a 492 persoas, o 

que representa o 13,1% das 3.752 que actualmente traballan nesta compañía 

no conxunto do Estado. En Galiza,  perderanse 193 postos de traballo: 127 en 

Vigo, 64 en A Coruña, 1 en Lugo, e 1 en Ourense). 

O ERE baséase na concorrencia de causas económicas, organizativas e de 

produción e está influído pola adquisición en xullo de 2014 do Grupo 

Corporativo ONO, empresa na que tamén se iniciou un ERE, pero que non ten 

traballadores/as en Galiza. 

Esta sería a segunda ocasión na que Vodafone executaría un despedimento 

colectivo nos últimos anos, xa que en febreiro de 2013 aplicou un ERE que 

afectou a 902 persoas (28 delas en Vigo, 23 en A Coruña, 3 en Ourense, e 1 

en Lugo), entre despedimentos, externalizacións, e modificacións substanciais 

das condicións de traballo. 
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Polo exposto, preséntase a seguinte proposición non de lei para o seu 

tratamento en Comisión:   

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta a: 

 Mediar neste conflito laboral en defensa dos postos de traballo que 

Vodafone ten en Galiza 

 Facer valer a súa condición de gran cliente ante a empresa Vodafone 

para que desista da súa pretensión de eliminar 193 postos de traballo en 

Galiza, procedendo a cambiar de compañía de telefonía móbil se 

Vodafone persiste na destrución de postos de traballo en Galiza.” 

 

Pazo do Parlamento, a 22 de setembro de 2015 

Asdo.: Consuelo Martínez García 

Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Consuelo Martínez García na data 22/09/2015 14:38:51 
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