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1.1 33539(10/POC-005251)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre os tempos de espera para a realización de probas ás

persoas enfermas de cancro no CHUOU

Publicación da iniciativa, 342, 27.07.2018
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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 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio 

Torrado Quintela, deputada e deputados 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. 

 

Dende a chegada de Núñez Feijoo ao Goberno galego, comezouse un 

proceso paulatino de deterioro intencionado da sanidade pública galega, 

co obxectivo de dirixir ao propio usuaria ou usuaria e os propios 

servizos que presta a Administración pública, a centros privados. 

 

A provincia de Ourense non é allea a esta situación: redución do 

servizo de cirurxía pediátrica, listas de espera inaceptables (sobre todo 

para enfermidades graves e dolorosas), colapsos nos servizos de 

Urxencias para un problema previsible como é a gripe, e servizos de 

Atención Primaria que empezan a ter listas de espera dados os recortes 

e a supeditación ás xerencias hospitalarias. 

 

 De entre todos os servizos danados pola política sanitaria do Goberno 

galego, resultan especialmente graves aqueles que teñen que ver co 

tratamento do cancro, unha enfermidade de grande incidencia e na que 

o tempo e a vixilancia constitúen un elemento fundamental. 

Recentemente dende o Grupo Parlamentario Socialista tivemos 

coñecemento das denuncias de usuarios e usuarias e diferentes 

entidades, que alertan de inadmisíbeis esperas no CHUOU para a 

realización de TAC de control máis aló do prazo indicado polo propio 

oncólogo, tendo as propias persoas enfermas de cancro que poñer dúas, 

tres, catro e nalgún caso ata cinco reclamacións en Atención ó Paciente, 

para que lle fagan unha proba que resulta ser á base dos tratamentos, e 

que miden a evolución da enfermidade. 
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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 

Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Coñece o goberno galego os tempos de espera para a realización 

de probas para as persoas enfermas de cancro no CHUOU? 

2. En caso afirmativo, que valoración fai das mesmas? 

3. Cantas reclamacións se rexistraron, dende o ano 2011, en 

Atención ao Paciente do CHUOU pola demora na realización de 

TAC? 

4. Que medidas ten previsto tomar o Goberno galego para reducir 

os tempos de agarda na realización destas probas, en particular ás 

persoas enfermas de cancro? 

5. Ten previsto a Xunta de Galicia incrementar os medios humanos 

e materiais para reducir estas demoras? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de xullo de 2018 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Julio Torrado Quintela 

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

    

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 17/07/2018 13:08:01 

 
Raúl Fernández Fernández na data 17/07/2018 13:08:08 

 
Julio Torrado Quintela na data 17/07/2018 13:08:12 
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1.2 33853(10/POC-005319)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Vázquez Domínguez, Sandra e 8 máis

Sobre o balance do Goberno galego en relación cos obradoiros

duais de emprego que inclúen formación e un contrato

Publicación iniciativa vía urxencia, 344, 01.08.2018



 

 

Á Mesa do Parlamento 

Sandra Vázquez Domínguez, Marta Rodríguez Arias, Aurelio Núñez Centeno, 

Encarnación Amigo Díaz, Marián García Míguez, Miguel Tellado Filgueira, Raquel 

Arias Rodríguez, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez e Soraya Salorio Porral, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo, 98, 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante 

esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª Sanidade, 

Política Social e Emprego polo trámite de urxencia. 

 
Xustificación da urxencia 
 
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno galego explique canto 

antes a súa posición sobre un tema de gran interese na nosa Comunidade Autónoma. 

O Goberno Galego e máis concretamente a Consellería de Economía, Emprego e 

Industria está a implementar a Axenda 20 para o Emprego para impulsar o emprego 

estable e de calidade para o modelo produtivo de Galicia baseado no crecemento e no 

coñecemento. 

Esta folla de ruta ten como obxectivo o de reducir o de desemprego ata o 10% coa 

creación de 100.000 postos de traballo laborais ata 2020. Para iso céntrase en tres 

retos: fomentar o emprego de calidade, estimulando o emprego indefinido a tempo 

completo para crear ou converter en indefinidos a 50.000 contratos; reforzar a 

formación e especialización ao longo da vida laboral; e mellorar e orientar os servizos 

públicos na atención ás persoas demandantes de emprego. 

Por iso, o Goberno galego acaba de por en marcha 100 obradoiros duais de emprego 

que inclúen formación e un contrato. 



 

 

Por todo o anteriormente exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes 

preguntas en Comisión: 

1. Que balance realiza o Goberno galego dos obradoiros duais de emprego que 

inclúen formación e un contrato?  

2. Cal vai ser o obxecto de actuación destes obradoiros duais de emprego? 

3. Cal é o orzamento total para a posta en marcha destes 100 obradoiros duais? 

 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2018 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Sandra Vázquez Dominguez na data 27/07/2018 13:54:07 

 

Marta Rodriguez Arias na data 27/07/2018 13:54:19 

 

Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 27/07/2018 13:54:27 

 

María Encarnación Amigo Díaz na data 27/07/2018 13:54:34 

 

María Ángeles Garcia Míguez na data 27/07/2018 13:54:38 

 

Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/07/2018 13:54:45 

 

Raquel Arias Rodríguez na data 27/07/2018 13:54:53 

 

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 27/07/2018 13:55:00 



 

 

 

María Soraya Salorio Porral na data 27/07/2018 13:55:08 
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1.3 33882(10/POC-005327)

Grupo Parlamentario de En Marea

Vázquez Verao, Paula

Sobre o funcionamento dos servizos do Sistema de autonomía e

atención á dependencia e do servicio de atención residencial,

con residencias para maiores e centros de atención a persoas

en situación de dependencia

Publicación da iniciativa, 350, 03.09.2018



 

 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª 

 

O Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu Artigo 27, atribúe como 

competencia exclusiva a materia de “asistencia social”. 

A Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, regula, como servizo a atención 

residencial. No título VIII desta norma disponse que a Administración xeral da 

Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia para levar a cabo, entre 

outras funcións, a de inspección –e, no seu caso, a de sanción– das entidades que 

desenvolvan servizos sociais. 

Galiza conta (IGE: 2017) con 665.939 persoas maiores de 65 anos, que 

representan o 24,59 % do total; a poboación maior de 85 anos representa, con 

116.734 persoas, un 4,3 % da poboación. As proxeccións demográficas para 

2031 sitúan a porcentaxe de maiores de 65 anos no 31,3%. En 2022 estímase que 

haberá en Galiza 683.166 persoas maiores de 65 anos, o 25,59% da poboación. 

Da poboación actual, o 54,4% desta poboación maior vive en fogares onde todos 

os seus membros son maiores de 65 anos, sendo o 52,7% destes fogares 

unipersoais. 

A maior taxa de envellecemento vai acompañada dun incremento das taxas de 

dependencia. 

Na actualidade, en Galicia hai 67.864 persoas dependentes con dereito a 

prestación (IMSERSO: maio 2018), un 16% en agarda. 



 

 

 

 

Un dos servizos do Sistema de Autonomía e Atención á Dependencia é o servicio 

de atención residencial, con residencias para maiores e centros de atención a 

persoas en situación de dependencia, así como apartamentos tutelados. 

O Consello de Contas vén de publicar en xullo de 2018 un informe de 

fiscalización sobre o sistema residencial para persoas maiores e dependentes en 

Galiza, con datos dende o ano 2010: Informe de fiscalización do Gasto en 

atención residencial a persoas maiores e dependentes. 

En 2016, segundo o RUEPSS, hai en Galiza 230 centros residenciais para 

maiores, 98 de iniciativa privada con ánimo de lucro, 82 de iniciativa social 

(entidades relixiosas, asociacións e fundacións) e 50 de iniciativa pública: 31 da 

Xunta, 7 de Consorcio e 13 dos Concellos. 

Dos centros propios da Xunta, 19 dos 31 son xestionados de xeito directo, con 

2179 prazas, e 12 mediante unha concesión, con 1.286 prazas. Dos xestionados 

de xeito directo, o 57,2% son prazas para persoas dependentes; dos centros 

propios con xestión externa, o 98,1% son prazas para persoas dependentes. 

Os centros concertados eran 74 en 2016, supoñendo o 70% incluídos no sistema 

de atención á dependencia da Xunta, con 3.426 prazas, o 99,6% para persoas sen 

autonomía. 

Deste xeito, a maioría das prazas residenciais para persoas dependentes (5.921) 

dos sistema están xestionadas de xeito indirecto en centros propios da Xunta 

(1.262) ou son concertadas (3.412): case o 58% das prazas de persoas 

dependentes son concertadas.  

Como sinala o informe do Consello de Contas, “só dúas residencias públicas 

xestionadas pola Xunta ofrecen de xeito exclusivo prazas para dependentes sen 



 

 

 

 

servizo de centro de día: son os centros CRAPD de Vigo e a residencia de 

Oleiros”. 

En total, en 2016 (Consello Económico e Social), había en Galicia 20.467 prazas 

residenciais de maiores e dependentes, das cales o 67% eran privadas, a maior 

porcentaxe do Estado. En conxunto, a rateo de prazas por persoas maiores de 65 

anos é das máis baixas do Estado (3,07%), cando a OMS recomenda un 5%. 

Ademais, a rateo de cobertura é territorialmente desigual. Esta falta de prazas no 

territorio deriva en situacións de ocupación de prazas lonxe do fogar das persoas 

usuarias. A este respecto da baixa cobertura de prazas residenciais, sinala o 

informe do Consello de Contas que “o mantemento da taxa do 3,05% (dato de 

2016) de prazas residenciais sobre a poboación maior de 64 anos esixirá a 

incorporación dunha media de 237 prazas anuais ao sistema”.  

A 31 de decembro de 2016 as prazas do sistema en centros de titularidade propia 

representan un 50,28% (3.465 prazas) fronte ao 49,72% en centros alleos (3.426 

prazas).  

O Consello de Contas, á hora de fiscalizar as residencias de maiores, atopou 

como limitacións, as seguintes: falta dun concepto orzamentario específico,  

deficiencias do arquivo de expedientes, dificultades para determinar o coste do 

servizo residencial en centros propios da Xunta.  

 

Descende a porcentaxe de prazas de xestión directa no conxunto do sistema. 

Como sinala o informe do Consello de Contas, obsérvase unha “dispar evolución 

da porcentaxe de centros do sistema en función da forma de provisión do servizo 

respecto do total, onde se aprecia como logo dun período inicial con forte 

presenza de centros públicos, a partir de 2002 os centros alleos superan a taxa do 

50% respecto do total de centros, chegando a representar en 2016 un 70% dos 

centros ofertados no SAAD”. 



 

 

 

 

 

En canto ás residencias concertadas, o informe do Consello de Contas recoñece 

infraccións en materia de persoal, por escaso número de traballadoras de atención 

directa e por non diferenciación de categorías profesionais. Tamén se detectan 

uso inadecuado das instalacións, deficiencias nos protocolos de funcionamento e 

falta de rigor nos rexistros. 

 

A lista de agarda para residencias de maiores no Programa de Asignación de 

Recursos situábase, en 2016, en 1.774 expedientes.  

 

Os prazos de resolución exceden con moito o estipulado na normativa; o tempo 

medio de trámite ata ser recoñecido o dereito a unha praza de residencias de 

maiores é de 453,5 días, máis 154,82 días máis de media até o ingreso na mesma, 

resultando un tempo promedio de espera de 491,74 días.  

 

En 2016 tramitáronse 556 expedientes de emerxencias social, 317 máis que en 

2015 e 536 máis que en 2017. 

 

O informe do Consello de Contas analiza as rateos de persoal das residencias e 

atopa que “apreciáronse diferenzas na ratio de persoal de atención directa entre 

os centros xestionados con medios propios e os xestionados externamente, 

resultando unha media teórica un 9% superior nos primeiros. Esta diferenza na 

ratio relativa aos efectivos de persoal de atención directa é un factor que pode 

repercutir na calidade do servizo, e tamén na valoración outorgada polos 

residentes e familiares á calidade do servizo residencial.” 

 

Ademais, o Consello de Contas sinala que os gastos de persoal descenderon no 

período fiscalizado (2010-2016), malia que aumentara o número de prazas: “ao 

longo do período obsérvase un importante descenso do volume de gasto de 



 

 

 

 

persoal executado nos exercicios 2011 e 2012, moito máis acusado neste segundo 

exercicio. No exercicio 2013 iníciase unha senda de crecemento ata 2015, porén 

neste último exercicio o seu importe resulta aínda inferior ao do exercicio 2010 

(un 7,1% menos).” Atribúe este descenso o informe a diversas causas, entre as 

que están as medidas de contención de gasto público, que implicaron recortes nos 

salarios do persoal público. 

 

Ademais, o informe detalla que só se substitúen as baixas médicas cando son de 

media ou longa duración, que non se cobren, en xeral, os permisos, nin se 

substituíron integramente vacacións. Como sinala o informe do Consello de 

Contas, “o feito de que non se realizaran contratacións temporais para a cubrir as 

xornadas efectivas non realizadas polos traballadores da RPT determinou que o 

servizo se prestou con menos presenzas de persoal que as previstas nas 

carteleiras de quendas para a adecuada prestación do servizo, e tamén contribuíu 

en boa medida a reducir o volume dos gastos de persoal.” 

 

A este aforro irresponsable en persoal, hai que engadir o feito de que a lei 1/2012 

suspende unilateralmente preceptos contidos no Vº Convenio Único para o 

Persoal Laboral da Xunta de Galicia, entre eles, “a aplicación do artigo 19, 

excepto o apartado 1, do Vº Convenio colectivo único para o persoal laboral da 

Xunta de Galicia”, en canto a descansos e libranzas, o que repercute directamente 

sobre a saúde laboral do persoal e sobre a calidade dos servizos públicos, sobre 

todo nun sector a quendas como é o das residencias. 

 

O recorte do dereito a descanso do persoal laboral lesiona as posibilidades de 

conciliación, orixina estrés e aumenta a accidentabilidade laboral. No caso da 

Consellería de Política Social, na que as carteleiras de traballo  nos distintos 

centros están moi axustadas, case a metade dos accidentes laborais na Xunta nos 

últimos anos se deben ao “sobreesforzo” (en 2017, o 41% dos accidentes con 



 

 

 

 

baixa laboral na Xunta se deberon a esta causa), tendo unha relación clara coa 

falta de persoal adecuado ás tarefas que se desempeñan nos distintos centros e 

coa falta de descanso, sobre todo en traballos que se realizan en quendas.  

 

O Consello de Contas indica, a respecto dos escasos recursos para realizar as 

inspeccións, que “aínda que o número de centros a inspeccionar no período 

fiscalizado (2010-2016) se incrementou un 26%, ao longo deste período 

mantense a mesma estrutura interna e o mesmo número de efectivos: 1 posto de 

subdirector/a, 3 postos de xefaturas de servizo, 11 inspectores/as, 2 prazas de 

persoal de pedagoxía, 1 praza de psicoloxía e 9 postos administrativos. Tendo en 

conta que con estes efectivos de persoal débense inspeccionar as áreas de familia 

e menores, maiores, discapacitados e dependencia, e inclusión social e servizos, 

non parece aconsellable que a Inspección de Servizos asuma tamén as funcións 

que lle corresponden ao responsable do contrato como supervisor da correcta 

execución daquel.”  

 

Polo exposto, a deputada que subscribe formula a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión 5ª: 

 

- Vai aumentar a inspección aos centros concertados e privados? 

 

- Vai aumentar o investimento en servizos de atención residencial a maiores e 

dependentes? 

 

- A que atribúe o aumento do número de expedientes de emerxencia social? 

Utilízase o sistema de provisión de prazas mediante emerxencia social para suplir 

a carencia estrutural de prazas residenciais? 

 



 

 

 

 

- Por que se prioriza a xestión externa dos centros propios no caso das prazas 

para persoas dependentes? 

 

- Por que a maior parte das prazas destinadas a persoas dependentes se xestionan 

mediante a modalidade do concerto?  Débese a unha vontade de favorecer o 

negocio privado, dado que estas prazas teñen que ser máis financiadas pola 

Xunta que as de persoas con autonomía? 

 

- Vai impulsar a Xunta a realización de novos estudos para avaliar o grao de 

satisfacción dos e das usuarias dos servizos de dependencia? 

 

- Vai a Xunta asumir as recomendacións do Consello de Contas en materia de 

atención residencial a persoas maiores e dependentes? 

 

- Parécelle á Xunta responsable aforrar en persoal ata niveis de non cubrir os 

mínimos necesarios para un bo servizo nas residencias de maiores? 

 

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2018. 

 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 30/07/2018 11:01:21 
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1.4 34248(10/POC-005436)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva

Sobre as medidas que vai levar a cabo o Goberno para aplicar

as recomendacións do informe de fiscalización do Consello de

Contas en relación coa farmacia hospitalaria durante os

exercicios de 2014 a 2016

Publicación da iniciativa, 350, 03.09.2018



 
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández,  deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de 

En Marea ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral na Comisión 5.ª 

 

Os datos e as conclusión do informe de fiscalización do Consello de Contas en 

relación á farmacia hospitalaria durante os exercicios de 2014 a 2016, resulta moi 

preocupante, non só en relación ao aumento progresivo do mesmo na totalidade 

de gasto que representa, si non especialmente, en relación aos procedementos de 

adquisición e a estrutura orzamentaria, caracterizados por unha gran opacidade. 

En relación á estrutura orzamentaria, esta non permite coñecer os diferentes 

compoñentes do gasto farmacéutico, que durante o debate orzamentario no 

Parlamento, tampouco é explicado cando se pregunta por este extremo, situación 

que impide analizar os aspectos tanto cuantitativos como cualitativos do mesmo.  

Respecto á adquisición de medicamentos, as compras directas de produtos 

farmacéuticos representan un 96%, circunstancias que dificultan a aplicación dos 

trámites previstos na normativa reguladora dos contratos do sector público, 

concluíndo o propio Consello, que o sistema empregado, “non aporta 

transparencia nin garante o mantemento dos prezos nin do resto del condicións 

de subministro”, carecendo ademais dunha sistematización da documentación e 

incorrendo con frecuencia nunha fragmentación das compras referidas a un 

mesmo obxecto contractual. 

En definitiva, son varias as recomendacións que se realizan para a mellora dun 

servizo que supón unha parte moi importante do orzamento en materia sanitaria e 



 
 

 

 

que ademais atopase altamente influenciada e dependente dun dos maiores 

grupos de presión como é o das multinacionais farmacéuticas.  

 

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª  

- Cales son as medidas que vai a levar a cabo o Goberno para aplicar as 

recomendacións do informe?  

- Por que non se están a respectar os procedementos legalmente 

establecidos pola normativa en materia de contratación pública para a 

adquisición dos medicamentos?  

- Ten estudiado o Goberno medidas para obter melloras na eficacia das 

adquisicións?  

- Ten pensado o Goberno realizar investimento público en I+D+i para non 

ter que depender totalmente das grandes multinacionais?  

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2018. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Eva Solla Fernández na data 02/08/2018 13:12:43 
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1.5 34398(10/POC-005460)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre as medidas que debe tomar a Consellería de Política

Social  para o desenvolvemento do decreto de tramitación da

Risga e das axudas de inclusión social

Publicación da iniciativa, 350, 03.09.2018
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé 

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

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

oral en Comisión, relativa ás medidas a tomar para desenvolvemento do decreto de 

tramitación da Risga e das axudas de inclusión social. 

 

O 31 de decembro de 2013 o Diario Oficial de Galiza publicaba a Lei 10/2013, 

do 27 de novembro de inclusión social de Galiza, que na súa disposición derradeira 

primeira establecía un prazo de seis meses para o desenvolvemento e aplicación da 

mesma, entre o que está o decreto de aplicación da Risga. A pesares deste prazo 

establecido na propia lei, a Consellaría de Política Social non presentou un borrador de 

decreto até o 21 de decembro de 2017, tres anos e medio máis tarde do prazo 

establecido e en pleno nadal. 

Este pasado venres día 3 de agosto o DOG publica o anuncio da Consellaría de 

Política Social polo que acorda someter a información pública o Proxecto de decreto de 

desenvolvemento da Lei, no relativo á tramitación da RISGA e das axudas de inclusión 

social. En pleno mes de agosto, por un escasísimo período de quince días. 

Presenta a Consellaría de Política Social a exposición pública este proxecto de 

decreto sen ter contestado a moitas das alegacións que por parte de colectivos se lle 

fixeron ao borrador, nin ter contestado á proposta de diálogo feita polos mesmos, nin 

recoller aspectos fundamentais e amplamente demandados como son que as prestacións 

sexan suficientes, dignas, accesíbeis e eficaces. 
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Pola contra mantense un alto nivel de discrecionalidade, un complemento de 

alugueiro insuficiente, unha soa Risga por domicilio como regra xeral, cando os 

xulgados están a ditaminar o contrario... 

Este xeito de proceder do Partido Popular evidencia dúas cousas: primeiro, 

facelo no mes de agosto, en plena época vacacional, significa quere evitar o 

coñecemento deste prazo de exposición pública e por tanto a presentación de emendas 

ou suxestións por parte da cidadanía en xeral, e dos colectivos, entidades e profesionais 

que traballan no terreo da pobreza e a exclusión en particular, e polo tanto nula vontade 

de consenso e acordo. En segundo lugar, que prima a súa axenda electoral, e o relevo na 

Consellaría, diante dos intereses de miles de persoas potenciais beneficiais destas 

axudas. 

Por estas razóns o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta 

as seguintes preguntas para a súa contestación oral en comisión: 

 

Cal é a razón de someter a exposición pública o Proxecto de decreto de 

desenvolvemento da Lei 10/2013 do 27 de novembro, de inclusión social de Galiza en 

pleno mes de agosto despois de que o mesmo leve un atraso de catro anos sobre o prazo 

establecido na lei? 

Cal é a razón de establecer un prazo tan escaso de tan só quince días? 

Ten a Consellaría de Política Social contestado a todas as alegación presentadas 

ao borrador de decreto da lei 10/2013 de inclusión social de Galiza? 

Por que non ten aberto a canle de participación solicitada por diversos colectivos 

para a elaboración do decreto? Vai facelo no futuro? 
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Considera que mantendo aspectos como un alto nivel de discrecionalidade, un 

complemento de alugueiro insuficiente, unha soa Risga por domicilio como regra xeral, 

cando os xulgados están a ditaminar o contrario... este proxecto de decreto responde ás 

expectativas e necesidades da cidadanía á que vai destinada? 

 

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 07/08/2018 11:01:15 

 

Ana Pontón Mondelo na data 07/08/2018 11:01:21 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/08/2018 11:01:23 
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Olalla Rodil Fernández na data 07/08/2018 11:01:25 

 

Noa Presas Bergantiños na data 07/08/2018 11:01:27 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 07/08/2018 11:01:29 

 



 

 

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

Día: 14.09.2018        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.6 34511(10/POC-005476)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre as demandas dos profesionais que prestan os seus

servizos nos puntos de atención continuada do Sergas

Publicación da iniciativa, 350, 03.09.2018
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé 

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

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

oral en Comisión, relativa ás medidas a tomar diante da situación límite do persoal dos 

PACs. 

 

@s profesionais dos PACs levan meses denunciando a situación de deterioro das 

condicións laborais e asistenciais que se vive nestes centros que atenden as urxencias 

extra-hospitalarias de Galiza. Seguen cos mesmos recursos materiais e humanos que hai 

10 anos, cando neste tempo as urxencias non fixeron máis que aumentar: 

envellecemento da poboación, o persoal dos PACs fai o 90% do traballo do 061, son os 

que “medicalizan” as ambulancias, van aos domicilios, atenden os accidentes, 

infartos...Denuncian que traballan continuamente en situación de servizos mínimos, que 

a sobrecarga laboral é brutal, que non substitúen as ausencias d@s profesionais, que non 

se establecen reforzos en fins de semana ou en datas con previsión de aumento de 

demanda. Denuncian que en algúns centros nin sequera se cobren eses servizos 

mínimos. 

Levan meses denunciando que así é imposíbel continuar, tentando que o Sergas 

escoite as súas demandas, atopándose que lonxe de ser escoitados este verán están a 

traballar en peores condicións que nunca. Atención Primaria con listas de espera 

estruturais de máis dunha semana, profesionais sen substituír, centros de saúde 

pechados polas tardes, consultorios pechados, ausencia de pediatras... Toda esa carga 
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asistencial concéntrase nos PACs, aos que non se lles aumenta o persoal, senón que a 

solución que aporta o Sergas e a sobrecarga laboral e o recorte de dereitos dun persoal 

extenuado que está traballando ao límite. 

Esta situación non é froito da fatalidade, e consecuencia directa das decisións 

políticas que o Partido Popular no Goberno galego foi tomando ao longo dos últimos 

anos, de recortes e deterioro da sanidade pública. Recorte de persoal, taxa de reposición, 

precariedade laboral, abandono do Plan de Mellora da Atención Primaria... ocasiona a 

fuxida de profesionais cara outros sistemas sanitarios, outros países ou a sanidade 

privada.  

A situación é consecuencia da escolla ideolóxica do Partido Popular de deterioro 

da sanidade pública para beneficio da privada, polo tanto é reversíbel, hai alternativa 

cun cambio de rumbo, para ir na dirección contraria. 

Por todo o exposto o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta as seguintes preguntas para a súa contestación oral en comisión: 

 

Vai atender, sen máis dilación, as demandas d@s profesionais que prestan os 

seus servizos nos Puntos de Atención Continuada, PACs, das que é coñecedor o Sergas? 

Vai realizar de inmediato un análise rigoroso das necesidades reais de persoal no 

Sergas, e dos dispositivos que son precisos atender e cubrir? 

Vai proceder a convocar absolutamente todas as prazas vacantes, de todas as 

categorías, existentes no Sergas, para garantir emprego estábel, de calidade e con 

dereitos? 
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Vai realizar unha oferta laboral de contratación de calidade, destinada tanto a 

fidelizar @s profesionais que están nas listas de contratación como a atraer @s 

profesionais que están actualmente traballando fóra de Galiza? 

Dada a falta de profesionais non considera necesario aumentar as prazas de 

formación na Universidade de Medicina? 

Dada a falta de profesionais non considera preciso demandar do Goberno 

español o aumento do número de prazas para adaptar as prazas de formación polo 

sistema de Residencia MIR e EIR, que se ofertan en Galiza, ás necesidades reais que ten 

o Sergas de cobertura de profesionais? 

 

 

Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 10/08/2018 10:40:34 

 

Ana Pontón Mondelo na data 10/08/2018 10:40:39 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/08/2018 10:40:41 

 

Olalla Rodil Fernández na data 10/08/2018 10:40:43 

 

Noa Presas Bergantiños na data 10/08/2018 10:40:45 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 10/08/2018 10:40:47 

 



 

 

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

Día: 14.09.2018        Hora: 10:30

Orde do día

 

 

1.7 34700(10/POC-005513)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela

Sobre a motivación dos cambios nas condicións do concurso

para a concesión do transporte aéreo do 061 en relación con

concursos anteriores

Publicación da iniciativa, 350, 03.09.2018



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 
 
 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e 

deputada 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 concurso para concesión do transporte aéreo do 061 está na fase de 

presentación de documentación de preadxudiación, cun recurso contra a 

valoración dun dos sobres. O concurso está valorado pola Xunta de 

Galicia nun montante que, tras variar en diversas ocasións con intentos 

da Xunta de Galicia de rebaixar as contías, sitúase no entorno dos 10 

millóns de euros. 

  

O prego de condicións actual contén algunhas diferencias con respecto 

a concursos anteriores, que poderían afectar tanto ás garantías laborais 

do persoal, á calidade da atención ou como á posible seguridade dos 

vós. As condicións técnicas e de viaxe resultan menos concretas e máis 

flexibles no prego actual, permitindo maior variabilidade nas opcións 

que as empresas concesionarias poden utilizar, e esta marxe de manobra 

pode repercutir sobre a capacitación dos pilotos (formación previa), as 

condicións técnicas nas que voan (número de horas continuado que 

poden realizar) ou incluso as características dos propios helicópteros 

(horas de voo acumulado). 

 

Atendendo á necesidade de que a Xunta de Galicia dispoña dun servicio 

eficiente, optimizado e de plenas garantías tanto sanitarias como de 

seguridade no transporte, sería importante coñecer coa maior claridade 

as motivacións dos cambios existentes nas condicións do concurso e 

poder garantir en base a elas os criterios mencionados.  

 

Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:  



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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1. Pode garantir a Xunta de Galicia que se cumprirán as condicións 

plenas nos planos sanitario e de seguridade a partir do novo concurso 

de transporte sanitario aéreo?  
 

2. Que motivou os cambios no prego de condicións no referente ás 

condicións esixidas á empresa concesionaria en termos de formación de 

pilotos, características técnicas dos aparatos e medidas de seguridade e 

tipo de voo?  

 

3. Considera a Xunta de Galicia que o servizo estará mellor cuberto a 

partir da súa concesión como resultado deste novo concurso?  

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de agosto de 2018 

 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela  

  Noela Blanco Rodríguez  

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 21/08/2018 12:36:17 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 21/08/2018 12:36:25 
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