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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para a

mellora da atención primaria

Publicación da iniciativa, 335, 05.09.2014
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Á Mesa do Parlamento 

 

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

medidas a tomar para a mellora da Atención Primaria 

 

A sanidade pública de Galiza está en estado de auténtica emerxencia como 

consecuencia das políticas do PP , as decisións tomadas polos poderes económicos de 

detraer todos os recursos posíbeis para rescatar, sanear aos bancos está levando á 

desaparición de servizos fundamentais, xa que a política impulsada polo goberno é a de 

que os servizos públicos esenciais coma a sanidade pasen de ser servizo a ser negocio. 

 

Así, a sanidade atópase con recortes e redución dos orzamentos dedicados á 

mesma, o que supón recortes en persoal, materiais, formación e inversións. Estes 

recortes teñen unha gravísima repercusión na prestación dos servizos sanitarios: 

deterioro asistencial: peche de camas, colapsos de urxencias, sobrecarga laboral d@s 

traballador@s, aumento das listas de espera. 

 

Dentro deste deterioro xeneralizado, a Atención Primaria de Galiza está sendo 

unha das principais danificadas das nefastas políticas do Partido Popular. Desde o 

regreso ao goberno da Xunta do PP no ano 2009 todas as decisións tomadas foron en 

detrimento dunha Atención Primaria como eixo fundamental do sistema sanitario,como 
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“a porta de entrada”, como elemento de coordinación clave para que o modelo sexa 

sostíbel. 

 

Moi ao contrario, o Plan de Mellora da Atención Primaria sigue en algún caixón 

e os recortes no orzamento destinado á mesma xa ascenden a 267.457.424€  desde 2009, 

un 18,62%, eliminación de xerencias propias de AP, diminución de persoal e recursos 

materiais, deterioro das infraestruturas existentes, incumprimento de construción de 

novas comprometidas... 

 

Este verán púxose en evidencia con crudeza esta situación de retroceso e de 

deterioro da Atención Primaria en Galiza: masificación de consultas, cupos de 

profesionais por enriba do estabelecido, redución de profesionais, non substitución nin 

por xubilación, nin vacacións nin ILT, nin outro tipo de licencias ou permisos, as listas 

de espera xa son habituais, peche de axendas, colapsos, profesionais que ao ter que 

acudir a algunha urxencia teñen que deixar as súas consultas abandonadas durante 

horas, listas de espera de ata unha semana... 

 

Non se trata de “casos puntuais” como queren facernos crer @s responsábeis do 

Sergas, senón que son as consecuencias de decisións que levan ao deterioro estrutural da 

Atención Primaria, decisións non inocentes, senón que son froito dunha escolla 

ideolóxica. 

 

Esta situación foi denunciada por profesionais, organizacións sindicais e 

diversas asociacións, ademais de doentes individuais, que están vendo alarmad@s o 

deterioro da sanidade pública en Galiza en xeral, e da Atención Primaria en particular. 

 

Por todas estas razóns o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu tratamento en comisión: 
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O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a:  

 

1.- Poñer en marcha un Plan de Mellora da Atención Primaria 

coa dotación dos recursos económicos que sexan precisos. 

 

2.- Dimensionar os cadros de persoal co número de profesionais 

precisos para prestar un bo servizo e unha boa calidade asistencial, e a 

repoñer as prazas pactadas coas organizacións sindicais. 

 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2014 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 27/08/2014 13:56:32 
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María Montserrat Prado Cores na data 27/08/2014 13:56:35 

 



 

 

 

 

1.2 27852(09/PNC-002354)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Solla Fernández, Eva

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

relación co proceso de adscrición das persoas usuarias do

centro privado de Povisa aos hospitais públicos

Publicación da iniciativa, 353, 09.10.2014



 

 

  

Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (ESQUERDA UNIDA-ANOVA) 

a iniciativa da súa deputada Eva Solla Fernández, ao abeiro do previsto no artigo 160 do 

Regulamento, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en 

Comisión, relativa ao cambio do centro privado POVISA aos Hospitais da rede pública: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

A Consellería de Sanidade ven de asinar un novo concerto sanitario coa empresa POVISA 

asegurando o seu millonario beneficio durante unha década máis. Mentres a Sanidade 

Pública esmorece por falta de recursos. 

Por outra banda, a Consellería ven de poñer en práctica tamén a escenificación da suposta 

concesión de liberdade de adscrición de centro para as persoas que ata o de agora estaban 

sendo atendidas no centro privado. Esta suposta liberdade é, como xa denunciou 

Alternativa Galega de Esquerda, unha falacia, pois non existe capacidade nos hospitais 

públicos de absorver a totalidade de pacientes que agora son atendidas e atendidos en 

POVISA. 

Alén de estas consideracións, o proceso posto en marcha pola Consellería ata o 30 de 

novembro para o cambio de centro adoece dunha total falla de información para as usuarias 

e usuarios, condicionando a súa decisión e que semella deseñada para evitar o cambio 

masivo de centro e os problemas que isto podería causar. 

Conscientes desta situación os colectivos presentes na Plataforma SOS Sanidade Pública 

trasladaron aos Grupos Parlamentares unha serie de reclamacións que pretenden paliar a 

falla de transparencia de este proceso. 

En función de isto, Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA) presenta a seguinte 

Proposición non de lei: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

 



 

 

 

1.- Que facilite a todos e cada un dos usuarios e usuarias afectadas, directa e persoalmente 

mediante escrito individualizado, información detallada das novas condicións de asistencia 

sanitaria, procedemento para as persoas en listas de espera, carteira de servizos e 

alternativas o sistema público aos servizos non cubertos polo concerto. 

2.- Garantir o coñecemento e transparencia do acordo mediante a entrega do texto íntegro 

do convenio, ben en formato físico ou dixital, aos concellos, partidos políticos, sindicatos e 

movementos sociais. 

3.- Ampliar o prazo de solicitude de cambio aos Hospitais Públicos, establecido na 

instrución 7/2014 de 1-9-14, alomenos ata o 31 de decembro de 2014 se a cesión da 

información requerida é inmediata. 

4.- Habilitar unha xanela exclusiva ou un punto de información aos usuarios ou usuarias que 

poidan estar interesadas no trámite de cambio aos Hospitais Públicos. 

5.- Promover a posta en marcha da Comisión de Seguimento e Participación cidadá no 

ámbito de xestión e control do concerto asinado con POVISA, consonte ao artigo 25 do 

Decreto 97/2001 do 22 de marzo, de regulación básico dos órganos de dirección, 

asesoramento, calidade e participación das institucións hospitalarias do Servizo Galego de 

Saúde. 

6.- Suspender este procedemento namentres non se poida garantir a información requerida 

nos anteriores puntos. 

Compostela, 30 de setembro de 2014 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. da AGE. 

Xosé M. Beiras Torrado 

Portavoz do G.P. da AGE. 

 

 

 



 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 30/09/2014 18:51:02 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 30/09/2014 18:51:11 

 



 

 

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

Día: 20.11.201         Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.3 28522(09/PNC-002376)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 4 máis

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en

relación coa apertura e co modelo de xestión da residencia

para persoas maiores O Cornuval, situada no concello do

Carballiño

Publicación da iniciativa, 360, 23.10.2014



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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 

 

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

deputadas e dos seus deputados Carmen Gallego Calvar, Carmen Acuña do 

Campo, Manuel Vázquez Fernández, María Quintas Alvarez e Raúl Fernández 

Fernández, 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 

 

Segundo información que nos achegan dende o Comité de Empresa de Traballo e 

Benestar en Ourense o Goberno de Galicia pretende abrir a residencia pública para 

persoas maiores “O Cornuval” do concello de O Carballiño á xestión privada. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista considera que os centros que foron construídos 

con fondos públicos para prestar atención en materia de Servizos Sociais deben ser 

xestionados dende o público, pois só así garantiremos igualdade e calidade na 

prestación das políticas sociais. As empresas privadas que operan neste sector xa 

teñen un nicho de mercado naquelas persoas que deciden libremente optar por estas, 

pero dende a política pública os gobernos teñen que garantir que calquera persoa que 

o queira poida ingresar nunha praza pública, pois os Servizos Sociais son un dereito 

universal e subxectivo. 

 

Por este motivo, 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 abrir a residencia para persoas 

maiores “O Cornuval” no concello de O Carballiño con carácter urxente, realizando 

a súa xestión dende o ámbito dos servizos públicos. 

 

Pazo do Parlamento, 13 de outubro de 2014 

 

Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

   Carmen Acuña do Campo 

   Manuel Vázquez  Fernández 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

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

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 13/10/2014 14:24:18 

 
María Carmen Acuña do Campo na data 13/10/2014 14:24:24 
 
Manuel Vázquez Fernández na data 13/10/2014 14:24:29 
 

María Remedios Quintas Álvarez na data 13/10/2014 14:24:36 
 
Raúl Fernández Fernández na data 13/10/2014 14:24:41 
 
José Luís Méndez Romeu na data 13/10/2014 14:24:46 
 



 

 

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

Día: 20.11.201         Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.4 29308(09/PNC-002430)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis

Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun plan específico

de prevención, información e seguimento da violencia de

xénero exercida a través das tecnoloxías da relación,

información e comunicación, con especial impacto na mocidade

Publicación da iniciativa, 365, 30.10.2014



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Grupo Parlamentario 
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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, presentan a seguinte proposición non de lei para 

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

 

Exposición de motivos 

O problema da violencia de xénero se está a incrementar entre o sector 

máis novo da nosa sociedade.  

No ano 2013, o 28 % das mulleres asasinadas era menor de 30 anos, o que 

demostra que non é un asunto superado senón que ten plena vixencia entre 

a xuventude. 

A idade das vítimas e dos agresores baixa e as formas para exercela muda 

para adaptarse á xuventude.  A violencia de xénero e mesmo as actitudes 

sexistas, desgraciadamente, tamén encontraron cabida nas Tecnoloxías da 

Relación, Información e Comunicación, nas TRIC.  Que, mal utilizadas, se 

converten noutro medio de violencia entre a xuventude.  

É moi alarmante que a xuventude non tope estraño nin preocupante que, 

agora, se estean utilizando as TRIC para exercer un control absoluto sobre 

a parella, por cuestión de celos e posesión e que, ademais, ese control sexa 

visto pola muller como una mostra de amor. 

Ademais, nos últimos anos, xurdiron novos tipos de delitos tecnolóxicos.  

O máis perigoso é o GROOMING, que esconde a pederastas que se gañan 

a confianza do menor establecendo lazos de amizade.  

Pero tamén está o SEXTING, outra das prácticas que se estendeu a partir 

da aparición da mensaxería instantánea a través do móbil, e que é a orixe de 

moitos problemas pois permite o envío inmediato de contidos eróticos ou 

pornográficos a través da rede e os teléfonos. 

Novas fórmulas que de existir a intención aportan inmediatez e facilitan a 

dispoñibilidade do varón para facer dano e exercer o dominio sobre a 

muller. 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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O número de mozas que recoñecen ter sufrido un control abusivo, ben sexa 

a través do teléfono móbil ou co uso das contrasinais privadas nas 

diferentes redes sociais, continúa incrementándose de maneira que 6 de 

cada 10 mulleres mozas recoñecen que teñen recibido mensaxes con 

insultos machistas, ben das súas parellas ou de grupos de amigos a través 

de chamadas ou polas distintas redes sociais. 

A mellor prevención e a maneira de acabar con esta lacra que supón a 

violencia machista, é a educación igualitaria dirixida a cambiar actitudes, 

mitos e crenzas erróneas e a romper coa idea de que o virtual non afecta ao 

real, xa que cando a violencia cara as mulleres se realiza a través das 

Tecnoloxías da Relación, Información e Comunicación as consecuencias 

poden agravarse polas propias características das mesmas e polo modelo de 

socialización xerado polo seu uso.  

Por iso, os socialistas insistimos en que temos que iniciar aos mozos e 

mozas dende a nenez nunha serie de referencias e valores que sexan 

diferentes a esta cultura machista que nos queren impoñer, na que a 

identidade de homes e mulleres está asociada a roles e funcións concretas, 

aínda que os actuais gobernos conservadores parecen ir na dirección 

contraria.  

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 galego insta a Xunta de Galicia a que, de forma inmediata, 

elabore un plan especifico de prevención, información e seguimento da 

violencia machista e de xénero exercida a través das TRIC con especial 

impacto na mocidade galega. 

 Pazo do Parlamento, 21 de outubro de 2014 

 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 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 21/10/2014 17:50:07 

 
Manuel Vázquez Fernández na data 21/10/2014 17:50:13 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 21/10/2014 17:50:18 
 

María Remedios Quintas Álvarez na data 21/10/2014 17:50:20 
 
José Luís Méndez Romeu na data 21/10/2014 17:50:25 

 



 

 

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

Día: 20.11.201         Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.5 29329(09/PNC-002437)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 7 máis

Sobre a publicación pola Xunta de Galicia, no perfil do

contratante do Servizo Galego de Saúde, do contrato

correspondente ao novo concerto formalizado con Povisa para a

prestación de servizos sanitarios á poboación de referencia

(Procedemento de urxencia)

Publicación da iniciativa, 365, 30.10.2014



 

 

 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 
  
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz e a iniciativa dos deputados Miguel Ángel Santalices 
Vieira, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez,  
Rosa Oubiña Solla,  Aurelio Alfonso Núñez Centeno, Jaime Íñiguez 
Martínez, Javier Dorado Soto e Miguel Ángel Tellado Filgueira ao 
abeiro dos artigos 98, 160 e concordantes do Regulamento da 
Cámara presentan a seguinte Proposición non de Lei para o seu 
debate en Comisión polo trámite de urxencia. 
 
 
Xustificación da urxencia.A urxencia ven determinada pola 
necesidade de  coñecer o posicionamento do Parlamento de Galicia 
sobre un tema de tanta importancia. 

 

Exposición de Motivos 

Transcorrido o tempo previsto na normativa de contratación para 
dar conta da adxudicación con respecto ao contrato co Hospital 
POVISA e tendo en conta algunhas informacións contraditorias que 
saíron nos últimos días sobre o recollido en dito convenio e dado 
que a poboación de referencia cuberta polo Hospital POVISA está 
en torno aos 139.000 habitantes, parécenos oportuno que o 
SERGAS proceda a publicar o concerto recentemente formalizado 
con POVISA para a prestación de servizos sanitarios á poboación 
de referencia. 

 

Por todo o  exposto, 

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia para que, unha 
vez transcorridos os prazos preceptivos recollidos na normativa de 
contratación administrativa, publique no perfil do contratante do 



 

 

 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 
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 15702 Santiago de Compostela 
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 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

Servizo Galego de Saúde o contrato correspondente ao concerto 
recentemente formalizado con Povisa para a prestación de servizos 
sanitarios á poboación de referencia.” 
 
 

 
Santiago de Compostela, 21 de outubro de 2014 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 

Pedro Puy Fraga na data 21/10/2014 18:56:39 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 21/10/2014 18:56:48 
 
Marta Rodríguez Arias na data 21/10/2014 18:57:02 

 
Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 21/10/2014 18:57:03 
 
Rosa Oubiña Solla na data 21/10/2014 18:57:12 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 21/10/2014 18:57:21 
 
Jaime Iñíguez Martínez na data 21/10/2014 18:57:23 
 

Javier Dorado Soto na data 21/10/2014 18:57:33 
 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 21/10/2014 18:57:40 

 



 

 

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

Día: 20.11.201         Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.6 29512(09/PNC-002450)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a realización pola Xunta de Galicia das actuacións

oportunas para o mantemento do emprego na empresa Gestamp,

asentada no polígono industrial do Porriño

Publicación da iniciativa, 369, 06.11.2014



 

 

  

 

Á  MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O  Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda,  por medio da deputada 

Yolanda Díaz Pérez, 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 a 

situación da empresa Gestamp beneficiada de axudas públicas  para o mantemento do 

emprego. 

 

Exposición de motivos 

 

Gestamp é unha das empresas  auxiliares  do automóbil radicada no polígono 

industrial de O Porriño e cuxa dependencia dos encargos de Citroen, das ferreas leis do 

mercado que prescriben as directrices de dumping social, ameaza os postos de traballo 

dunha parte crecente  da plantilla. 

A empresa xa procedeu a despedir a varias ducias de traballadores, está a esgotar un 

ERE e incluso enviou a algúns traballadores a plantas fóra do Estado. Todo elo en 

aberta contradición coas condicións sinaladas para as diversas axudas públicas 

recibidas. 

Sen ir máis lonxe, a empresa foi beneficiaria de axudas públicas por importe de  2,3 

millóns de euros no exercicio 2012 para favorecer o mantemento do emprego dos 323 

traballadores da planta.  Hoxendía a realidade é que a empresa ameaza despedir 85 

traballadores e traballadoras antes de rematar o ano, no marco dunha estratexia para 

deslocalizar a produción, ou dito doutro xeito desvalorizar a forza de traballo e destruír 

emprego. 

 

 

 



 

 

 

En atención ao sinalado, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda 

achega a seguinte proposición non de lei para o seu debate  na comisión:  

- O Parlamento Galego insta á Xunta a realizar todas as accións oportunas en 

orde a preservar o emprego existente na empresa Gestamp toda vez que esta 

empresa recibiu diversas axudas públicas ligadas ao mantemento do emprego. 

 

 

Compostela, 26 de outubro do 2014. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 28/10/2014 14:16:47 
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre o mantemento pola Xunta de Galicia do servizo aos

usuarios no Centro Ocupacional San Francisco, de Vigo, nas

mesmas condicións que se viña prestando até agora

Publicación da iniciativa, 369, 06.11.2014
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputada María do Carme Adán Villamarín, ao abeiro do disposto no Regulamento 

da Cámara, formula a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en 

Comisión. 

 

Diante do problema provocado pola Consellaría de Traballo e Benestar no 

Centro San Francisco de Vigo xestionado por AGASFRA máis de 70 persoas con 

discapacidade intelectual terán que abandonar o seu centro habitual para trasladarse fóra 

de Vigo a un centro privado.  

Consideramos que todo o proceso desenvolvido co concurso de prazas para á 

atención a persoas con discapacidade intelectual na cidade de Vigo pola Consellaría de 

Benestar leva a unha desprotección total das persoas con discapacidade intelectual e das 

e dos traballadores do Centro San Francisco. As persoas con discapacidade intelectual 

do Centro San Francisco perden o seu centro de referencia desde fai moitos anos, 

nalgún caso até 40 anos. Centro no que chega camiñando ou usando o transporte 

público urbano, centro que coñecen e ao que están adaptados, centro que conta cuns ou 

cunhas profesionais ben formados que realizan o seu traballo desde o compromiso 

social. Traballadoras do Centro poden perder o seu emprego dado que neste concurso a 

administración galego non incluíu sequera a cláusula de subrogación do persoal. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 

comisión: 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 
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15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

 “O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a que se manteña o servizo aos 

usuarios do Centro Ocupacional San Francisco nas mesmas condicións que até agora.” 

 

Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2014 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 30/10/2014 12:47:16 
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