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Á MESA DO PARLAMENTO 
 

O Grupo Parlamentario Mixto, a través da súa deputada e vicevoceira, 

Consuelo Martínez García, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte emenda de adición á Proposición non de lei 

do G. P. dos Socialistas de Galicia número 29308, incluída na orde do dia 

da Comisión 5ª Sanidade, Política Social e Emprego, que se celebrará o 20 

de novembro ás 10:30 h. 

 

EMENDA DE ADICIÓN: 

Débense engadir tres puntos na parte resolutiva co seguinte texto: 

2.- Elaborar e publicar con carácter urxente un manual de actuación en 

caso de padecer calquera clase de acoso a través das TRICs, dirixido a 

menores e no que se lles ofreza servizo de atención público, inmediato, 

persoal, interdisciplinar e gratuíto que non lles xulgue. 

3.- Elaborar e publicar con carácter urxente un manual de detección de 

situacións de acoso escolar en calquera das súas modalidades, incluída a 

utilización das TRICs, dirixido a mestres/as, no que se lles ofreza un servizo 

de asesoramento e apoio na súa labor educativa cando ás súas aulas 

asistan menores relacionados con calquera forma de acoso ou violencia. 

4.- Elaborar e publicar con carácter urxente un manual de detección de 

situacións de acoso para  pais e nais, no que se lles ofreza un servizo de 

atención público, inmediato, persoal, interdisciplinar e gratuíto. 

 

Pazo do Parlamento a mércores, 19 de novembro de 2014 

Asdo.: Consuelo Martínez García 
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Deputada e vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

María Consuelo Martínez García na data 19/11/2014 13:32:46 
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Á MESA DO PARLAMENTO 
 

O Grupo Parlamentario Mixto, a través da súa deputada e vicevoceira, 

Consuelo Martínez García, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte emenda de adición á Proposición non de lei 

do G. P. da AGE 29512, incluída na orde do dia da Comisión 5ª Sanidade, 

Política Social e Emprego, que se celebrará o 20 de novembro ás 10:30 h. 

 

EMENDA DE ADICIÓN: 

Débense engadir dous novos puntos na parte resolutiva co seguinte texto: 

2.- Convocar unha mesa sectorial coa presenza das asociacións patronais do 

sector, concello de Vigo, sindicatos do sector, Xunta de Galicia e zona franca, 

co fin de analizar a situación do sector e realizar propostas de futuro baseadas 

na innovación que eviten a precariedade laboral e a destrución de emprego. 

3.- Instar a PSA Peugeot-Citroën a rectificar as súas políticas laborais, 

promovendo o diálogo entre a empresa, o sector e a Administración en busca 

de solucións políticas que melloren a competitividade do sector mantendo os 

niveis e calidade no emprego. 

 

Pazo do Parlamento a mércores, 19 de novembro de 2014 

Asdo.: Consuelo Martínez García 

Deputada e vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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María Consuelo Martínez García na data 19/11/2014 13:53:07 
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Á MESA DO PARLAMENTO 
 

O Grupo Parlamentario Mixto, a través da súa deputada e vicevoceira, 

Consuelo Martínez García, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte emenda de adición á Proposición non de lei 

do G. P. da AGE 27852, incluída na orde do dia da Comisión 5ª Sanidade, 

Política Social e Emprego, que se celebrará o 20 de novembro ás 10:30 h. 

 

EMENDA DE ADICIÓN: 

Débense engadir catro novos puntos na parte resolutiva co seguinte texto: 

7.- Publicar o Acordo de Xestión asinado con Povisa. 

8.- Garantir que a poboación adscrita actualmente a H. Povisa poderá optar 

entre a súa permanencia ou non neste hospital con toda a información 

necesaria ao seu alcance, para o que procederá a 

a) Publicar na páxina web do SERGAS os  mecanismos de inspección e 

control que garantan a calidade da prestación sanitaria 

b)  Publicar na páxina web do SERGAS a ratio mínima de persoal que 

garanta a atención sanitaria de calidade durante as 24 horas o día, os  365 

días ao ano. 

c) Publicar na páxina web do SERGAS o método de depuración da lista de 

espera de Povisa e algún réxime de sancións que evite o crecemento da 

mesma. 

9.- Publicar na páxina web do SERGAS a enquisa de satisfacción a unha 

porcentaxe estatisticamente significativa de pacientes SERGAS de Povisa 

sobre a asistencia prestada ao longo do presente ano nas distintas e principais 

modalidades asistenciais (ingreso médico, cirurxía con hospitalización, cirurxía 
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ambulatoria, asistencia urxente sen ingreso, consultas especializadas, etc.),  

comprometida co Valedor do Pobo a realizar no último trimestre do 2013. 

10.- Publicar na páxina web do SERGAS o informe da  “Avaliación da Calidade 

Asistencial” comprometida co Valedor do Pobo a realizar a finais de 2013. 

 

Pazo do Parlamento a mércores, 19 de novembro de 2014 

Asdo.: Consuelo Martínez García 

Deputada e vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

María Consuelo Martínez García na data 19/11/2014 13:57:31 
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Á MESA DO PARLAMENTO 
 

O Grupo Parlamentario Mixto, a través da súa deputada e vicevoceira, 

Consuelo Martínez García, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte emenda de adición á Proposición non de lei 

do G. P. do PPdeG nº 29329, incluída na orde do dia da Comisión 5ª 

Sanidade, Política Social e Emprego, que se celebrará o 20 de novembro 

ás 10:30 h. 

 

EMENDA DE ADICIÓN: 

Débense engadir catro novos puntos na parte resolutiva co seguinte texto: 

2.- Publicar o Acordo de Xestión asinado con Povisa. 

3.- Garantir que a poboación adscrita actualmente a H. Povisa poderá optar 

entre a súa permanencia ou non neste hospital con toda a información 

necesaria ao seu alcance, para o que procederá a 

a) Publicar na páxina web do SERGAS os  mecanismos de inspección e 

control que garantan a calidade da prestación sanitaria 

b)  Publicar na páxina web do SERGAS a ratio mínima de persoal que 

garanta a atención sanitaria de calidade durante as 24 horas o día, os  365 

días ao ano. 

c) Publicar na páxina web do SERGAS o método de depuración da lista de 

espera de Povisa e algún réxime de sancións que evite o crecemento da 

mesma. 

4.- Publicar na páxina web do SERGAS a enquisa de satisfacción a unha 

porcentaxe estatisticamente significativa de pacientes SERGAS de Povisa 

sobre a asistencia prestada ao longo do presente ano nas distintas e principais 
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modalidades asistenciais (ingreso médico, cirurxía con hospitalización, cirurxía 

ambulatoria, asistencia urxente sen ingreso, consultas especializadas, etc.),  

comprometida co Valedor do Pobo a realizar no último trimestre do 2013. 

5.- Publicar na páxina web do SERGAS o informe da  “Avaliación da Calidade 

Asistencial” comprometida co Valedor do Pobo a realizar a finais de 2013. 

 

Pazo do Parlamento a mércores, 19 de novembro de 2014 

Asdo.: Consuelo Martínez García 

Deputada e vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

María Consuelo Martínez García na data 19/11/2014 14:00:08 
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Á Mesa do Parlamento  
  
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da 
Cámara presenta, ante esa Mesa, a seguinte Emenda á Proposición 
non de lei en Comisión do Grupo Parlamentario dos Socialistas de 
Galicia “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.”(09/PNC-
002430(29308)) 
 
 

EMENDA DE SUBSTITUCIÓN 

 

Débese substituír o texto da parte resolutiva polo seguinte: 
 
 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que, de forma 
inmediata, poña en marcha accións específicas de información e 
prevención  da violencia machista e de xénero exercida a través das 
TRIC con especial impacto na mocidade galega.” 
 
 
 
 

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2014 
  
 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 19/11/2014 14:11:50 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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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 da Comisión 5.ª,  

Sanidade, Política Social e Emprego 

 

 O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da 

súa deputada Carmen Gallego Calvar, a través do seu portavoz e ao 

abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara, presenta 

ante esa Mesa a seguinte emenda á Proposición non de lei en Comisión do 

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 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 (09/PNC-002437, doc. 

núm. 29329) 

 

Emenda de modificación 

 

Débese modificar a parte resolutiva da proposición non de lei polo seguinte 

contido: 

 

“O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a cumprir co 

Regulamento da Cámara e cos dereitos dos deputados e deputadas a recibir 

información do Goberno en todos os casos,e, en particular, a subministrar 

os documentos sobre o concerto sanitario da Xunta de Galicia con Povisa 

que, reiteradamente se veñen solicitando e que ata a data non foron 

facilitados.” 

 
 

Pazo do Parlamento, 18 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 
Carmen Gallego Calvar na data 19/11/2014 16:19:16 
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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 

Jose Luis Méndez Romeu na data 19/11/2014 16:19:23 
 



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 da Comisión 5.ª,  

Sanidade, Política Social e Emprego 

 

 O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da 

súa deputada Carmen Acuña do Campo, a través do seu portavoz e ao 

abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara, presenta 

ante esa Mesa a seguinte emenda á Proposición non de lei en Comisión do 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, sobre as medidas que 

debe adoptar o Goberno galego para a mellora da atención primaria 

(09/PNC-002207, doc. núm. 26211) 

 

Emenda de adición 

 

Débese engadir un novo punto á parte resolutiva que quedará redactado co 

seguinte contido: 

 

“2 bis.- O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a recuperar, de forma 

inmediata, as xerencias de Atención Primaria con capacidade decisoria e 

orzamento propio e finalista que a implantación dese modelo de xestión 

integrada imposto polo Goberno Feijoo fixo desaparecer.” 

 

Débese engadir un novo punto á parte resolutiva que quedará redactado co 

seguinte contido: 

 

“2 ter.- O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a incrementar o 

orzamento da atención primaria, potenciando así o sistema sanitario 

público, e tanto no relativo aos recursos humanos como as infraestruturas e 

o acceso ás tecnoloxías, preservando os avances e as melloras e 

incrementando a capacidade resolutiva que lle corresponde a este nivel.” 

 

 Pazo do Parlamento, 18 de novembro de 2014 

 

 Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

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

 

Asinado dixitalmente por: 
 
María del Carmen Acuña do Campo na data 19/11/2014 16:20:09 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 19/11/2014 16:20:22 
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Á Mesa do Parlamento  
  
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da 
Cámara presenta, ante esa Mesa, a seguinte Emenda á Proposición 
non de lei en Comisión do Grupo Parlamentario do Bloque 
Nacionalista Galego “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.”(29601(09/PNC-002463)). 
 
 
Emenda de Substitución 
 

Débese substituír o texto da parte resolutiva polo seguinte 
texto: 

 
 

 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a estudar 

posibles liñas de colaboración para apoiar a actividade que 

desenvolva a Asociación Galega San Francisco, sempre que 

dispoña da autorización pertinente.” 

 

 

 

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2014 
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Asinado dixitalmente por: 
 
Pedro Puy Fraga na data 19/11/2014 16:49:15 
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