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1.1 49301(09/CPC-000301)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Do Sr. director xeral de Asistencia Sanitaria, por petición

propia, para presentar os resultados do Rexistro Galego de

Infarto Agudo de Miocardio, creado por Orde da Consellería de

Sanidade do 11 de maio de 2015

Publicación da iniciativa, 630, 13.04.2016
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2. Preguntas orais en Comisión
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2.1 46482(09/POC-006912)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis

Sobre as obras levadas a cabo para a construción do Centro de

Saúde de Panxón, no concello de Nigrán, así como a dotación

que vai ter

Publicación da iniciativa, 599, 11.02.2016



 

 

A Mesa do Parlamento 

 

Aurelio Núñez Centeno, Javier Dorado Soto, Jaime Iñiguez Martínez, Rosa Oubiña 
Solla, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez e Miguel Tellado 
Filgueira, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao 
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, 
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 
Comisión. 
 
Unha das liñas da Estratexia Sergas é modernizar as infraestruturas da rede de 

Atención Primaria. O obxectivo último desta liña era e é mellorar tanto a asistencia 

prestada aos cidadáns como o contorno de traballo dos profesionais do sistema 

sanitario público de Galicia. 

 

Nuns anos economicamente moi difíciles, nos que noutras comunidades autónomas 

estábanse a pechar centros de saúde, a Xunta de Galicia non so non pechou ningún, 

senón que procedeu a construír novos centros, ademais de reformar, mellorar e ampliar 

algúns dos xa existentes.  

 

O Centro de Saúde de Panxón é un centro de saúde de nova construción, coas obras 

rematadas, que ven a completar os dispositivos de atención primaria do Concello de 

Nigrán.  

 

A finalización da devandita intervención é inminente, o próximo mes de abril, polo que 

formulamos a seguinte pregunta en Comisión: 

 

En que consistiu a obra e cal será a dotación deste novo Centro de Saúde?  

 

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2016 

 
 



 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 02/02/2016 11:50:59 

 
Javier Dorado Soto na data 02/02/2016 11:51:08 
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2.2 49098(09/POC-007340)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Solla Fernández, Eva

Sobre as razóns existentes para incluír soamente tres prazas

de Psicoloxía Clínica na Oferta Pública de Emprego do ano

2016, e as previsións da Consellería de Sanidade ao respecto

Publicación da iniciativa, 631, 14.04.2016



 

 

  

Á MESA DO PARLAMENTO 

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar da Alternativa 

Galega de Esquerda (ESQUERDA UNIDA-ANOVA), ao abeiro do artigo 156 do 

Regulamento da Cámara presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en 

Comisión, relacionada coa oferta Pública de Emprego para a a categoría de 

Psicólogas/os Clínicas/os no Servizo Galego de Saúde. 

As e os profesionais da psicoloxía clínica teñen denunciado en diversas ocasións a 

escasa aposta pola Saúde Mental da Consellería de Sanidade e particularmente pola 

súa profesión. 

A ausencia de psicólogas e psicólogos clínicos suficientes no Servizo Galego de 

Saúde é máis que evidente, coma confirman os múltiples convenios paralelos que o 

propio SERGAS ten asinado con diversas entidades para que sexan elas as que 

presten este servizo. 

Esta é a contraprestación dunha ausencia voluntaria por parte da Consellería da 

oferta de prazas públicas para cubrir a necesidade de profesionais na nosa 

Sanidade.  

Así, nas dúas últimas ofertas públicas de emprego realizadas polo Servizo Galego 

de Saúde, non existían prazas ofertadas nesta categoría. Mentres que na de 2016 o 

-miserento- número de prazas ofertado é de 3 para toda Galicia. 

Semella que as baixas ratios de profesionais da psicoloxía clínica na Sanidade 

Pública (3,34 por cada 100.000 habitantes) non parecen importarlle en exceso á 

Xunta de Galicia, que, de paso, prosegue no resto de recortes aos servizos de 

Saúde Mental no noso País. 

Así as cousas, Alternativa Galega de Esquerda pregunta: 

1.- Cal é o motivo para ter ofertado somentes 3 prazas de psicoloxía clínica na OPE 

2016 tras dous concursos previos sen oferta? 



 

 

2.- Pensa a Consellería de Sanidade rectificar esta situación ofertando máis prazas? 

3.- Cal é a importancia que a Consellería de Sanidade adxudica a estas e estes 

profesionais? 

4.- Por que segue mantendo concertos paralelos con entidades en troques de ofertar 

prazas públicas? 

 

Compostela, 4 de abril de 2016 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. da AGE 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 04/04/2016 11:38:03 
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2.3 49145(09/POC-007347)

Grupo Parlamentario Mixto

Martínez García, María Consuelo e Fernández Rodríguez, Mónica

Sobre a realización por parte do Goberno galego dalgún estudo

da evolución dos casos de suicidio en Galicia, os datos que

posúe en relación co incremento das enfermidades mentais, a

evolución entre os anos 2008 e 2015 do consumo de

antidepresivos, ansiolíticos, alcohol e outras drogas, así

como as actuacións postas en marcha para previr os casos de

suicidio e as medidas implantadas ao respecto

Publicación da iniciativa, 631, 14.04.2016
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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

O Grupo Parlamentar Mixto, a iniciativa das súas deputadas Consuelo 

Martínez García e Mónica Fernández Rodríguez ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para o seu debate en 

Comisión. 

 

Segundo a comisaria europea de Sanidade, Androulla Vassiliou, existe unha 

relación directa que entre a economía e a saúde das persoas, e unha das 

consecuencias desta crise económica é o incremento nun 25% no número de 

suicidios e nun 15% o de novos casos psiquiátricos. 

Entre os 10 países con maiores índices de suicidios no mundo, seis son 

membros da Unión Europea, segundo o último informe da Organización 

Mundial da Saúde (OMS): Lituania ocupa o primeiro posto, seguido por Rusia, 

Kazajstán, Hungría, Eslovenia e Estonia. 

O Grupo de Familiares y Allegados en Duelo por Suicidio (FaeDS) denuncia 

que o suicidio xa é a primeira causa de morte non natural no estado español, 

por diante dos accidentes de tráfico.  E a cifra segue aumentando. 

Cada día 10 persoas quítanse a vida en España. Un total de 3.910 persoas 

(2.938 homes e 972 mulleres) faleceron por este motivo durante 2014. Un 20% 

más que o rexistro de 2007, antes da crise económica, e a cifra máis alta dos 

últimos 25 anos (na década dos 80 se contabilizaban pouco máis de 1.500 

suicidios ao ano).  

Segundo os datos de “Defunciones según la causa de morte” do Instituto 

Nacional de Estadística (INE), a gráfica de los suicidios subiu dende 2007 a 
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2009,  descendeu logo ata 2010; entre 2011 y 2012 o incremento foi do 11% e 

entre 2012 e 2013 creceu un 9%. 2014 foi o cuarto ano no que se rexistra unha 

subida, un 1% máis que durante el año anterior, 40 persoas máis. 

¡Error! No se puede leer o presentar el archivo. 

 

Pero, nos últimos anos non só se teñen disparado as cifras de suicidios, senón 

que tamén se están a incrementarse as taxas dos trastornos mentais. Os datos 

do último informe da Sociedad Española de Salud Pública y Administración 

Sanitaria constatan unha subida do 19,4% dos casos de depresión, do 8,4% 

dos trastornos de ansiedade, do 6,4% das crises de angustia e do 4,6% dos 

problemas relacionados co abuso do alcohol, ansiolíticos e antidepresivos. 

Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística (INE), Galiza é unha das 

comunidades onde máis ten aumentado a taxa de suicidios. Durante o ano 

2014 se rexistraron 390 suicidios fronte aos 333 do ano anterior. As principais 

causas ás que achacan estes datos son: o incremento do desemprego e as 

débedas hipotecarias. 

Polo exposto, as deputadas que subscriben, formulan as seguintes Preguntas  

para a súa resposta oral en Comisión: 

 Ten feito a Xunta un estudo sobre a evolución dos casos de suicidios en 

Galiza? 

 Ten a Xunta os datos sobre o incremento das enfermidades mentais en 

Galiza? 

 Ten a Xunta datos sobre a evolución do consumo de antidepresivos, 

ansiolíticos, alcohol e outras drogas entre os anos 2008 e 2015? 

 Considera a Xunta que a situación da saúde mental en Galiza non require 

contemplar a convocatoria dunha Oferta Pública de Emprego que aumente 
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o persoal de saúde mental: psicólogos clínicos, psiquiatras, enfermería 

psiquiátrica, ..? 

 Que accións ten posto en práctica o goberno galego para previr os casos 

de suicidio? 

 Que medidas de seguimento de pacientes con historial de intento de 

suicidio están implantadas en Galiza? 

 

Pazo do Parlamento, a 04 de abril de 2016 

Asdo.: Consuelo Martínez García 
Voceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 
 
Asdo.: Mónica Fernández Rodríguez 
Deputada do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Consuelo Martínez García na data 04/04/2016 16:00:42 

 

Mónica Fernández Rodríguez na data 04/04/2016 16:00:48 
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2.4 49350(09/POC-007366)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis

Sobre o balance do Goberno galego respecto da política que

está a levar a cabo en materia de loita contra a pobreza, así

como da aplicación nese eido da renda de inserción social de

Galicia, as razóns da demora no desenvolvemento da Lei de

inclusión social e os resultados da Orde de axudas dirixidas

aos concellos para a contratación de persoas perceptoras da

Risga

Publicación da iniciativa, 631, 14.04.2016
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Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Gallego Calvar, Carmen Acuña do Campo e María Quintas 

Alvarez, deputadas 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 Goberno galego ten en marcha, entre outras, en materia de inclusión e 

loita contra a pobreza unha lei sen desenvolver, as prestacións da Risga e 

unha Orde de axudas anual para concellos que contribúa á integración 

sociolaboral das persoas en risco de pobreza e exclusión social. 

 

Co obxecto de avaliar o resultado destas políticas, as deputadas que asinan 

formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que balance fai o Goberno da súa política de loita contra a pobreza? 

2. Cal é o motivo polo que a día de hoxe aínda non se desenvolveu a 

Lei de inclusión? 

3. Que balance fai o Goberno da aplicación da Risga en canto a 

cobertura da poboación en pobreza ou en risco de exclusión, tempos 

de espera para a súa obtención e resultados de integración? 

4. Como está a funcionar a Orde de axudas dirixida aos concellos para 

a contratación de persoas perceptoras da Risga para integralas 

laboralmente, que resultados ofrece neste eido? 

 

Pazo do Parlamento, 7 de abril de 2016 

 

Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

  Carmen Acuña do Campo 

  María Quintas Alvarez 

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Gallego Calvar na data 07/04/2016 16:12:32 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 07/04/2016 16:12:38 
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Maria Remedios Quintas Alvarez na data 07/04/2016 16:12:43 
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2.5 49520(09/POC-007400)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Paz Franco, María Tereixa

Sobre os datos referidos á atención que se vai prestar ás

persoas do colectivo LGTBI nos centros de información ás

mulleres e a dotación orzamentaria específica prevista para

estes centros, así como as razóns da asunción do concepto de

mulleres en situación de vulnerabilidade como criterio de

traballo e subvención neles

Publicación da iniciativa, 635, 20.04.2016
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Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín e Tereixa Paz Franco, deputadas do 

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

disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Comisión. 

 

No ano 2015 a convocatoria de subvencións a entidades locais e para os 

CIM saíu moi tarde, en outubro, cando sempre había que xustificala a 15 de 

novembro. E saíu cunhas grandes novidades nada positivas nin para os CIMs nin 

para a cidadanía usuaria dos mesmos desde logo. Primeiro, eliminouse a liña de 

igualdade, co cal moito falar da violencia de xénero pero eliminas a liña 

fundamental para a súa prevención. Polo tanto, quedan dúas liñas para as 

entidades locais, violencia de xénero e conciliación máis a liña de mantemento 

dos CIM. Aínda así, introducen un elemento novo que impide que alomenos este 

ano moitos concellos puideran solicitar achega económica para as súas 

actividade. Agora nos CIM para que se computen para a subvención só entran as 

mulleres en situación de vulnerabilidade social ( aínda que dentro desta categoría 

se contempla moitas posibilidades o tema non fai máis que estigmatizar as 

mulleres). Outra cuestión fundamental é que as mulleres anónimas non computan 

para a subvención. De feito, como veredes unha das modificacións do Decreto é 

a perda como característica dos CIMs do anonimato das usuarias.  

Concretando, na subvención de mantemento dos CIM os criterios de 

valoración son a atención a mulleres en situación de vulnerabilidade social 
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esixíndose uns mínimos dependendo a poboación. A cuestión é que para a súa 

medición esixen entregarlle a cada usuaria unha ficha cunha serie de indicadores 

sobre a súa situación que voluntariamente ten que asinar. Tampouco computan as 

chamadas. O mesmo criterio de vulnerabilidade social coa conseguinte ficha 

asinada polas participantes se esixe para as liñas de prevención da violencia de 

xénero e conciliación. Así unhas xornadas formativas de violencia de xénero, 

agás que se desenvolvan nun concello rural como Mondoñedo ( porque 

considerase que as mulleres que viven en concellos pouco poboados son mulleres 

con vulenrabilidade social ) non entraría como subvencionable. 

A raíz desta última convocatoria comezouse a falar da modificación do 

Decreto que regula aos CIM, modificación que o único que pretende é adaptar 

aos CIM a orde de subvención eliminando o anonimato e de paso asumindo os 

CIM coa atención das persoas LGTBI. Semella que ben pouco interesa a 

igualdade e a atención as persoas LGTBI. Todo unha chapuza que o peor de todo 

é que terá consecuencias para as persoas usuarias deses servizos e para as 

profesionais que cada día teñen máis saturación de traballo. 

 

Por todo isto formulamos as seguintes cuestións para a súa resposta oral en 

comisión: 

1. Que persoal vai atender as persoas LGTBI? 

2. Cal vai ser a súa formación? 
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3. Cal vai ser a dotación orzamentaria a maiores para os CIM se asumen a 

atención as persoas LGTBI? 

4. Por que se asume o concepto de mulleres en situación de vulnerabilidade 

como criterio de traballo e subvención nos CIM? 

 

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2016 

 

Asdo.:  María do Carme Adán Villamarín 

Tereixa Paz Franco 

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 12/04/2016 18:57:30 

 

María Tereixa Paz Franco na data 12/04/2016 18:57:41 
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