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1. Proposicións non de lei
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1.1 602(10/PNC-000033)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno

central en relación co Real decreto 954/2015, do 23 de

outubro, así como a actuación que debe levar a cabo para a

aprobación dunha norma que regule a indicación, o uso e a

autorización da dispensación de medicamentos polos

profesionais de enfermaría

Publicación da iniciativa, 10, 09.11.2016
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu 

deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Noela Blanco 

Rodríguez, 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 

 

O Real decreto 954/2015, do 23 de outubro (BOE número 306, do 23 de 

decembro) polo que se regula a indicación, uso e autorización de 

dispensación de medicamentos e produtos sanitarios de uso humano por 

parte das enfermeiras e enfermeiros ten como finalidade, segundo se expón 

no seu preámbulo, “regular, por un lado, as actuacións profesionais dos 

enfermeiros en materia de indicación, uso e autorización de dispensación 

de medicamentos e produtos sanitarios de uso humano relacionados co seu 

exercicio profesional, así como o procedemento para a validación de 

protocolos e guías de práctica clínica e asistencial por parte da Dirección 

Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación, e de outro, fixar coa 

participación das organizacións colexiais correspondentes os criterios 

xerais, requisitos específicos e procedementos para a acreditación dos 

enfermeiros e enfermeiras, tanto dos responsables de coidados xerais como 

dos responsables de coidados especializados, como requisito previo e 

necesario para poder desenvolver as actuacións previstas no artigo 79 do 

texto refundido da Lei de garantías e uso racional dos medicamentos e 

produtos sanitarios, e sempre dentro da distribución das competencias 

profesionais establecidas a Lei 44/2003 do 21 de novembro, e no resto de 

normas que resulten de aplicación”. 

 

Lonxe de avanzar cara os citados obxectivos, a publicación do real decreto 

ten producido  un rexeitamento xeneralizado, polémica, malestar entre as 

persoas profesionais, así como inseguridade xurídica. Todo elo está tendo 

consecuencias indesexables no funcionamento do sistema sanitario. Por 

outra parte, un elevado número de comunidades autónomas entenden que o 

Estado está conculcando atribucións que teñen recoñecidas en materia de 
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formación continuada e acreditación, o que complica aínda máis a 

situación.  

 

Ante este escenario, numerosas organizacións profesionais, sindicatos e 

comunidades autónomas teñen anunciado xa a súa intención de recorrer o 

Real decreto 954/2015 e algúns recursos xa teñen sido presentados. 

  

Este real decreto sobre a utilización de medicamentos por parte de 

enfermería foi o colofón nefasto á desastrosa lexislatura en materia de 

sanidade desenvolvida polo Goberno de Rajoy. Unha vez máis, o Goberno 

ten improvisado a última hora lexislación de maneira unilateral e se rompe 

con consensos e prácticas profesionais largamente arraigadas no Sistema 

Nacional de Saúde. De maneira innecesaria e gratuíta tense xerado unha 

confrontación con e entre as e os profesionais sanitarios, e coas 

comunidades autónomas. 

  

É necesario e urxente reverter a situación que se ten creado. Para elo o real 

decreto debe ser derrogado e ten que se por en marcha un proceso de 

diálogo con todos os axentes implicados que culmine nunha regulación que 

conte co consenso profesional e institucional. Dita regulación debe ter 

como obxectivos específicos: 

 

a. Garantir a seguridade clínica dos e das pacientes. 

b. Establecer condicións que faciliten a coordinación e continuidade 

asistencial. 

c. Dotar de garantía xurídica ao exercicio das profesións sanitarias. 

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 que leve a cabo as 

actuacións precisas ante o Goberno central para acadar a derrogación, de 

maneira inmediata, do Real decreto 954/2015, do 23 de outubro, e a 

participar, dentro  das súas competencias, do proceso de diálogo co propio 

Goberno central e as organizacións profesionais e sindicais, os traballos 
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necesarios para aprobar unha norma que regule a indicación, uso e 

autorización de dispensación de medicamentos por parte das e dos 

profesionais de enfermería.   

 

 

 Pazo do Parlamento, 2 de novembro de 2016 

 

 Asdo.: Julio Torrado Quintela 

    Noela Blanco Torrado 

 Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 02/11/2016 13:41:55 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 02/11/2016 13:42:06 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 02/11/2016 13:42:20 
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1.2 1714(10/PNC-000179)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

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

as demandas que debe realizar ao Goberno central co fin de

diminuír o número de accidentes laborais e de enfermidades

profesionais en Galicia, así como de mellorar a detección das

novas

Publicación da iniciativa, 26, 07.12.2016
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa 

deputada e dos seus deputados Noela Blanco Rodríguez, Juan Manuel 

Díaz Villoslada e Julio Torrado Quintela, 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 reflicten os datos oficiais do Ministerio de Emprego, en 2015 un 

total de 58 persoas faleceron en Galicia por accidente laboral. 

 

En 2016, entre xaneiro e setembro producíronse na nosa comunidade 52 

mortes en accidente de traballo. Se en 2015 houbo case cinco falecementos 

cada mes, ata setembro deste 2016 a media achégase aos seis. En total, nos 

nove primeiros meses producíronse en Galicia 20.607 accidentes laborais 

con baixa, 404 deles considerados graves. 

 

Galicia soporta un índice de mortalidade no traballo moi superior ao do 

conxunto do Estado. Esta realidade contrasta co feito de que na nosa 

comunidade se producen menos accidentes laborais que no resto do Estado. 

En 2015 foron un total de 24.411, ao redor do 5 % dos rexistrados no 

conxunto de España (449.223). Pola contra, as mortes superaron 

amplamente o 10 % do total (57 de 500). Por sectores, o problema afecta, 

sobre todo, ao da pesca -con 20 falecidos en 2014-, seguido da industria 

(10) e a construción (9). O sector servizos, que ocupa a seis de cada dez 

traballadores e traballadoras, sumou 16 mortes. Iso si, mentres que na 

industria e na construción o número de mortes se reduciu á metade na 

última década, isto non sucede no sector pesqueiro e marisqueiro, que 

mantén as súas cifras.Por sectores, o problema afecta, sobre todo, ao da 

pesca -con 20 falecidos en 2014-, seguido da industria (10) e a construción 

(9). 

 

A saúde é un dereito fundamental tamén no traballo. Para elo é preciso 

promover a implantación de políticas preventivas que melloren a saúde e a 

seguridade das traballadoras e traballadores.O Grupo Socialista e as 
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centrais sindicais vimos denunciando reiteradamente ante o Goberno de 

España e a Xunta de Galicia que a negativa evolución da sinistralidade 

laboral vén marcada polo deterioro constante das condicións de traballo, así 

como pola redución dos recursos dedicados á prevención de riscos nas 

empresas que inevitablemente están a supoñer un quebranto na saúde e na 

seguridade dos traballadores e traballadoras. 

 

Fronte a isto, dende a Xunta de Galicia vén producindo o longo destes 

derradeiros anos, unha redución constante dos orzamentos dedicados á 

prevención de riscos laborais, concretamente os destinados ás actividades 

desenvolvidas polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral 

(ISSGA), a favor da seguridade e saúde no traballo, que pasaron dos 

7.383.000 € no ano 2011, aos 5.638.000 € previstos para o 2016, o que 

supón unha redución de practicamente o 24 %. 

 

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

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

 

A) O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Potenciar a posta en marcha da Estratexia Galega de Seguridade e 

Saúde Laboral para que se desenvolva coherentemente e de xeito 

coordinado as políticas en materia de prevención de riscos laborais, 

co fin de diminuír o número de accidentes de traballo e de 

enfermidades profesionais. 

2. Incrementar durante a X Lexislatura o orzamento dedicado á 

prevención de riscos laborais,concretamente os destinados ás 

actividades desenvolvidas polo Instituto Galego de Seguridade e 

Saúde Laboral (ISSGA), como ente independente, técnico e 

investigador en materia de saúde laboral, mediante a participación dos 

axentes sociais,ata os niveis do ano 2011.  

 

B) O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno 

de España: 

1. Dotar e cubrir todas as prazas vacantes da Inspección de Traballo e da 

Seguridade Social, tanto no Corpo Superior coma no Corpo de 

Subinspectores. 
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2. Ampliar, mediante oferta pública, en número suficiente o número de 

funcionarios, tanto no Corpo Superior como no Corpo de 

Subinspectores, de maneira que poidan desenrolar con eficacia as 

tarefas que lle corresponden, e especialmente o control das condicións 

de seguridade laboral que a lei lles encomenda.   

 

3. Desenrolar un plan específico de formación continua para aumentar a 

súa capacitación na investigación dos accidentes de traballo e 

enfermidades profesionais, así como para mellorar a detección das 

novas enfermidades profesionais. 

 

4. Esixir o cumprimento do Plan de Prevención 2016-2020, dando 

participación no seu cumprimento efectivo nas empresas aos 

traballadores e traballadoras a través dos delegados e delegadas de 

prevención.  

 

 

 

Pazo do Parlamento, 28 de novembro de 2016 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 28/11/2016 16:15:59 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 28/11/2016 16:16:07 

 
Julio Torrado Quintela na data 28/11/2016 16:16:13 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/11/2016 16:16:20 
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1.3 3231(10/PNC-000318)

Grupo Parlamentario de En Marea

Vázquez Verao, Paula

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

relación coa convocatoria dun proceso selectivo para a

cobertura de postos de traballo na fundación pública Centro

de Transfusións de Galicia

Publicación da iniciativa, 48, 19.01.2017



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, a través do seu voceiro e por iniciativa da 

súa deputada Paula Vázquez Verao, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

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

debate na Comisión 5.ª. 

Exposición de motivos 

No DOG do 24 de marzo de 2015 publicábase, en referencia á Fundación Pública 

Centro de Transfusións de Galicia, a “Resolución do 20 de xaneiro de 2015 pola 

que se convoca un proceso selectivo para a cobertura de postos de traballo nesta 

fundación, mediante contratación laboral fixa, e se nomean os membros dos 

tribunais”. 

Nela recóllese textualmente o seguinte: 

“O Padroado da Fundación, na súa reunión do 12 de decembro de 2014, aprobou 

a presente convocatoria e autorizou á súa Dirección Técnica a levar a cabo os 

trámites oportunos para a súa execución. Así mesmo, designou os membros dos 

tribunais titulares e suplentes que xulgarán o proceso selectivo”. 

“O presente proceso selectivo convócase en cumprimento das sentenzas firmes 

recaídas sobre as demandas formuladas contra a oferta de emprego convocada 

por esta fundación en xuño de 2005. Así, en sentenza do 10 de novembro de 

2006, o Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Santiago de 

Compostela estimou parcialmente o recurso 757/2005 formulado contra a 

devandita convocatoria”.  



 
 

 

 

“Posteriormente, a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior, en 

sentenza do 21 de xullo de 2009, desestimou o recurso formulado contra a 

sentenza do 10 de novembro de 2006, debendo a Administración retrotraer o 

proceso de selección ao momento da súa convocatoria, sendo esta substituída por 

unha nova, na cal se cumpran os requisitos e exixencias sinalados na devandita 

resolución xudicial. En sentenza do 16 de xullo de 2012, a Sala do Social do 

Tribunal Superior resolveu en sentido desestimatorio o recurso contra a sentenza 

do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela”. 

“Logo da negociación das bases da convocatoria coa representación sindical do 

Centro de Transfusión de Galicia e logo de autorización da convocatoria pola 

Dirección Xeral de Función Pública e Dirección Xeral de Planificación e 

Orzamentos, en cumprimento do acordado polo Padroado da Fundación, na súa 

reunión do 12 de decembro de 2014, e de conformidade coas competencias 

atribuídas nos Estatutos da Fundación (anexo do Decreto 276/2001, de 

adaptación das fundacións sanitarias á disposición adicional sétima da Lei 

5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e 

administrativo, DOG nº 208, do 26 de outubro de 2001), a Dirección Técnica 

resolve convocar un proceso selectivo para a cobertura de postos de traballo na 

Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, mediante contratación 

laboral fixa e nomear os membros dos tribunais, titulares e suplentes, que 

xulgarán o proceso selectivo”.  

Cando a Administración incumpre unha sentenza xudicial, o delito supón a 

ruptura do principio de división de poderes que sustenta o Estado de Dereito, un 

ataque frontal ao alicerce básico da política libre e a democracia. 

O total de prazas a convocar neste proceso selectivo quedou establecido en 73, 

distribuídas en: 3 Medicina Hematoloxía-Hemoterapia, 16 Medicina Xeral, 4 

Técnico Superior, 1 Responsable Comunicación, 23 Enfermería, 11 Técnicos 



 
 

 

 

Especialistas Laboratorio, 2 Promoción Doazón, 1 Auxiliar Administrativo, 2 

Auxiliar Clínica-Laboratorio, 1 Auxiliar Informática e 9 Celador, mais a día de 

hoxe dita oferta pública de emprego non foi efectivizada. 

Polo exposto, O Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte Proposición 

non de lei: 

 O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a dar inmediato cumprimento a 

sentenza do 16 de xullo de 2012, da Sala do Social do Tribunal Superior, así 

como ao acordo adoptado polo Padroado da Fundación, na súa reunión do 12 de 

decembro de 2014 e coa representación sindical do Centro de Transfusión de 

Galicia. 

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2017. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao  Asdo.: Luís Villares Naveira 

Deputada do G.P. de En Marea.   Voceiro do G.P. de En Marea 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 12/01/2017 13:56:00 

 

Luis Villares Naveira na data 12/01/2017 13:56:08 
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1.4 3493(10/PNC-000339)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para resolver as deficiencias que presenta o transporte

sanitario urxente do 061 en Galicia

Publicación da iniciativa, 53, 26.01.2017



 
 

 

 

 

                                             A MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva 

Solla Fernández, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a 

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

transporte sanitario en Galicia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Existen en Galicia importantes deficiencias en canto ao transporte urxente do 

061. Recursos insuficientes para cubrir todas as zonas sanitarias, que se traducen 

nunha baixa calidade no servizo por unidades sobresaturadas ou tempos de 

espera e resposta altamente preocupantes.  

Actualmente existen 104 ambulancias asistenciais e 11 UVIs que non só non son 

capaces de cubrir a demanda actual si non que moito menos serán capaces de 

asumir o incremento da demanda nun futuro.  

A Organización Mundial da Saúde, xa presentou fai tempo un informe no que 

estipulaba que o axeitado é dispoñer dunha ambulancia de urxencias por cada 

25.000 habitantes así como dunha UVI por cada 120.000. Cifras que están 

bastante lonxe dos recursos actuais. 

Ante esta insuficiencia de recursos, nacen as chamadas “ambulancias de apoio 

para o 061” que en lugar de ser unha solución ao problema, supoñen unha 

degradación na calidade do servizo ao ir unicamente un TES condutor, pois 

dificulta tarefas como a baixada a un paciente dun domicilio, a inmobilización 

dun accidentado…etc 



 
 

 

 

Os profesionais técnicos de emerxencias así como os xestores de emerxencias, 

levan tempo solicitando a retirada deste transporte de apoio por ambulancias 

oficiais con dotacións completas. 

Por todo o anterior En Marea presenta a seguinte Proposición non de lei para o 

seu debate en Comisión:  

 

O parlamento galego insta á Xunta de Galicia a: 

1.ª) Retirar as “ambulancias de apoio para o 061” e no seu lugar poñan un 

recurso 100% do 061 con dous TES así como o material necesario. 

 

2.ª) Dispor de novas UVIs no Salnés (Vilagarcía), Valdeorras (O Barco), 

Costa da Morte (Cee), Verín, Carballo e Monforte de Lemos. 

 

3.ª) Dispor de novas ambulancias asistenciais en Pontevedra (12h), 

Santiago (12h), Ourense (24h), Carballiño ou Ribadavia (12h), Porto do 

Son (24h) e Laxe (12h). 

 Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2016. 

 

Asdo.: Eva Solla Fernández,  Asdo.: Luís Villares Naveira, 

 Deputada do G.P. de En Marea  Voceiro do G.P de En Marea 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 16/01/2017 18:53:44 

 

Luis Villares Naveira na data 16/01/2017 18:53:54 
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1.5 4037(10/PNC-000376)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre a modificación da normativa para a redución de xornada

para o coidado de fillas e fillos con enfermidades graves

Publicación da iniciativa, 57, 01.02.2017



 

 

 

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 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Luis 

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

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, relativa á modificación da 

normativa para a redución de xornada para o coidado de fill@s con enfermidades 

graves. 

 

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, no seu artigo 106, 

apartado 1.b) establece “Para atender ao coidado do fillo menor de idade por natureza 

ou adopción, ou nos supostos de acollemento preadoptivo, permanente ou simple dun 

menor, que padeza cancro (tumores malignos, melanomas e carcinomas) ou calquera 

outra enfermidade grave que implique un ingreso hospitalario de longa duración ou 

hospitalización a domicilio das mesmas características, e requira a necesidade do seu 

coidado directo, continuo e permanente acreditado polo informe do Servizo Público de 

Saúde ou órgano administrativo sanitario da Comunidade Autónoma ou, de ser o caso, 

da entidade sanitaria concertada correspondente, concederase unha redución por 

horas completas de polo menos a metade da duración da xornada de traballo diaria, 

como máximo ata que o menor faga os dezaoito anos, sempre que ambos os dous 

proxenitores, adoptantes ou acolledores de carácter preadoptivo, permanente ou simple 

traballe 

Regulamentariamente estableceranse as condicións e os supostos en que a 

redución de xornada prevista nesta letra poderá acumularse en xornadas completas, 

logo de negociación coas organizacións sindicais máis representativas nas 
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administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei” 

No Diario Oficial de Galiza do 4 de marzo de 2016 a Consellaría de Facenda 

publica a  Resolución do 24 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función 

Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas. 

Co fin de unificar os criterios de actuación dos distintos órganos da Administración da 

comunidade autónoma competentes para a concesión de vacacións, permisos e licenzas 

ao persoal dependente deles, considérase necesario ditar unhas instrucións nun único 

texto consolidado que facilite a súa aplicación práctica, particularmente nalgún dos 

supostos previstos na normativa reguladora desta materia.  

Esta instrución na Sección 4ª. Redución e adaptacións da xornada de 

traballo,Vixésimo primeira. Reducións de xornada con retribucións (artigo 106.1 da Lei 

2/2015, do 29 de abril), 2.” Para atender o coidado do fillo menor de idade por 

natureza ou adopción, ou nos supostos de acollemento preadoptivo, permanente ou 

simple dun menor, que padeza cancro (tumores malignos, melanomas e carcinomas) ou 

calquera outra enfermidade grave que implique un ingreso hospitalario de longa 

duración ou hospitalización a domicilio das mesmas características, e requira a 

necesidade do seu coidado directo, continuo e permanente acreditado polo informe do 

Servizo Público de Saúde ou órgano administrativo sanitario da comunidade autónoma 

ou, de ser o caso, da entidade sanitaria concertada correspondente, concederase unha 

redución por horas completas de ata catro horas ou a metade da duración da xornada 

de traballo diaria, como máximo ata que o menor faga os dezaoito anos, sempre que 

ambos os dous proxenitores, adoptantes ou acolledores de carácter preadoptivo, 

permanente ou simple, traballen. 

Con carácter excepcional, esta redución poderá acumularse en xornadas 

completas sempre que o solicitante xustifique a necesidade desta acumulación.” 
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Atopámonos con que unha instrución que ten rango inferior á lei, reduce 

drasticamente o establecido nesta. Onde na Lei 2/2015 do Emprego Público de Galiza 

establece  “concederase unha redución por horas completas de polo menos a metade 

da duración da xornada de traballo diaria” a instrución do 24 de febreiro da Dirección 

Xeral da Función Pública establece  “concederase unha redución por horas completas 

de ata catro horas ou a metade da duración da xornada de traballo diaria, como 

máximo”. 

 

Esta “interpretación á baixa” na instrución do que establece a lei, ademais de 

non ser aceptábel está sendo utilizada pola Xunta de Galiza para denegar permisos a 

nais e pais con nen@s con enfermidades graves, que precisan de coidados permanentes, 

por esta razón o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª: 

O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a que proceda de inmediato á 

modificación da  Resolución do 24 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función 

Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas, 

na Sección 4ª. Redución e adaptacións da xornada de traballo,Vixésimo primeira, 

apartado 2, e onde di: “concederase unha redución por horas completas de ata catro 

horas ou a metade da duración da xornada de traballo diaria, como máximo”, pase a 

dicir “concederase unha redución por horas completas de polo menos a metade da 

duración da xornada de traballo diaria” 

 

Santiago de Compostela, 24 de xaneiro de 2017 
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Sobre a mediación da Xunta de Galicia na negociación do

convenio colectivo da sanidade privada en Galicia
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla 

Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Luis Bará Torres, ao 

abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei 

para o seu debate na Comisión 5ª, relativa á implicación da Xunta na negociación do 

Convenio Colectivo da sanidade privade en Galiza. 

 

En Galiza o 45% dos hospitais son privados e case o 80% teñen algún concerto coa 

sanidade pública. 

A práctica totalidade dos hospitais privados, dos que unha boa parte están en mans de 

grandes grupos empresariais (HM Hospitais, Helios, Vithas), esquivaron a crise con 

beneficios millonarios, mais a mesma foi usada sistematicamente para xustificar que  os 

salarios estiveron practicamente conxelados 

Desde principios do ano 2016 @s representantes sindicais d@s traballadores/as 

están tentando negociar o Convenio da Sanidade Privada. Durante todo o tempo 

transcorrido desde que se iniciou a negociación, @s representantes d@s 

traballadores/as foron modificando as súas propostas, facendo importantes concesións 

co ánimo de conseguir avances na negociación que posibilitaran chegar a un acordo, 

mais esa disposición non está sendo correspondida pola parte empresarial, moi reacia a 

calquera modificación e/ou mellora das condicións laborais e salariais reguladas polo 

Convenio. 

@s profesionais que desenvolven a súa actividade en centros sanitarios privados 

de Galiza, só demandan un incremento xusto dos seus salarios e unha mellora digna das 

súas condicións laborais. Merecen e teñen dereito a que os beneficios empresariais 
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tamén repercutan en melloras salariais e laborais. 

A Consellería de Sanidade que concerta servizos sanitarios públicos cos centros 

sanitarios privados, debe  asumir tamén responsabilidades e mostrar preocupación polas 

condicións laborais ás que se somete ao persoal destes centros, aos que proporciona unha 

media do 47% da súa carga de traballo. 

 

Por estas razóns, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a 

seguinte proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª: 

“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a que medie na negociación do 

Convenio Colectivo da Sanidade Privada, que se está a negociar, que demande un cambio de 

actitude das empresas coas que mantén concertos sanitarios, no obxectivo de acadar unha 

solución que satisfaga as demandas do colectivo de traballadoras e traballadores da mesma.” 

 

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2017 
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