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Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

ı 45272 - 35903 (10/PRE-013762)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á modiﬁcación da política de contratación do
Sergas para garantir unhas condicións laborais dignas que eliminen a precariedade laboral, o
arranxo das deﬁciencias denunciadas na atención primaria e o incremento do persoal nos puntos
de atención continuada, así como o plan de actuación que vai desenvolver para o mantemento
da calidade asistencial nela e as liñas de actuación que se van seguir para a cobertura das baixas
147893
e das vacacións

ı 45423 - 35929 (10/PRE-013763)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Villares Naveira, Luis
Sobre as razóns da non-inclusión, nos pregos de contratación dos helicópteros para a prestación
do servizo de transporte sanitario aéreo, de condicións referidas á pericia dos pilotos e a seguridade
do servizo, a garantía do mesmo nivel de seguridade nos voos do 061 que nas anteriores concesións, así como da igualdade de trato á empresa excluída
147897

ı 45271 - 35960 (10/PRE-013765)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a denuncia presentada pola asociación Batas Blancas no Consello de Contas de Galicia referida aos supostos pagamentos irregulares do Sergas a tres empresas provedoras de servizos de
xestión hospitalaria
147899
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ı 45270 - 35961 (10/PRE-013766)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para a realización dunha xuntanza coa Comisión de
Centro co ﬁn de afrontar o problema de sobresaturación que hai no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, así como as razóns do incumprimento do acordo acadado respecto da súa
147901
dotación de camas por unidade de hospitalización

ı 45146 - 35962 (10/PRE-013767)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

147870
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Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o cumprimento do compromiso referido ao
arranxo das deﬁciencias existentes no Centro de Saúde de Marín, así como o mantemento de con147903
versas coa alcaldesa ao respecto

ı 45145 - 35963 (10/PRE-013768)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o seguimento que está a facer a Consellería de Sanidade en relación co grao de cumprimento
da Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais,
o contido dos informes da Comisión Galega de Coidados Paliativos referidos á implantación e ao
seguimento do plan galego para esa atención nas áreas sanitarias, e as medidas que está a adoptar
147905
a Consellaría para garantir a atención sanitaria legalmente establecida

ı 45144 - 35965 (10/PRE-013769)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á posta en marcha no Hospital de Verín dunha
unidade de hospitalización a domicilio, a reapertura da Unidade de Coidados Paliativos e o establecemento da base do 061 nese hospital, así como o futuro do Servizo de Pediatría tras a xubilación
147909
do actual pediatra

ı 45143 - 35966 (10/PRE-013770)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o pechamento da terceira planta e a non-cobertura de persoal no Hospital Comarcal do
Salnés
147912

ı 45269 - 36150 (10/PRE-013773)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego destinadas a garantir os dereitos de aborto no territorio
galego e no ámbito da sanidade pública
147914

ı 45142 - 36161 (10/PRE-013774)
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Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a dotación polo Goberno galego de medios materiais e humanos suﬁcientes ao Servizo de
147916
Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

ı 45156 - 35978 (10/PRE-013775)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para privatizar o servizo do Gabinete de Prensa da Estrutura
Organizativa de Xestión Integrada do Salnés ao existir unha praza pública cuberta para a súa prestación e elixir o procedemento negociado para a súa adxudicación, así como a valoración da de147918
nuncia presentada ao respecto
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ı 45141 - 36212 (10/PRE-013776)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a denuncia da Fiscalía referida ao falecemento dunha muller no corredor de Urxencias do
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
147920

ı 45140 - 36213 (10/PRE-013777)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para solucionar as deﬁciencias
existentes no funcionamento da Unidade de Asbestose do Complexo Hospitalario Universitario de
Ferrol, o protocolo que se está a aplicar para derivar á atención primaria os doentes afectados e a
solución prevista para o tratamento das persoas con patoloxías causadas polo amianto e que residan fóra da área sanitaria de Ferrol
147922

ı 45139 - 36354 (10/PRE-013786)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a incidencia que están a ter, nas unidades hospitalarias de cardioloxía, os convenios asinados
147925
polo Sergas nos anos 2016 e 2017 coa multinacional Medtronic

ı 45138 - 36358 (10/PRE-013787)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento e as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas denuncias dos profesionais da Unidade de Dermatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario da
Coruña referidas á suposta incompatibilidade do xefe de servizo da unidade para o desempeño
dese posto
147928

ı 45268 - 37027 (10/PRE-013791)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as carencias e deﬁciencias que presentan as instalacións e o funcionamento do Centro de
Saúde da Milagrosa, na cidade de Lugo, a execución dalgunha mellora nel e a necesidade do seu
desdobramento, así como o prazo previsto para a posta en funcionamento dun novo Centro de
147930
Saúde Integral no barrio da Residencia
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ı 45422 - 37038 (10/PRE-013793)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia, para garantir unha atención social de
calidade no ámbito sanitario, do número de traballadores e traballadoras sociais que prestan servizo na actualidade no Servizo Galego de Saúde, a valoración que fai do papel destes profesionais
nese ámbito e as súas previsións respecto do aumento do seu número na Atención Primaria du147932
rante a X lexislatura
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ı 45421 - 37055 (10/PRE-013795)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 4 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da implantación do servizo de Hemodinámica as
24 horas do día comprometido no Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo, e, se é o caso, a
147934
data da súa entrada en funcionamento

ı 45420 - 37358 (10/PRE-013799)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego do estado de deterioración e carencias que presenta
o Centro de Saúde de Cee, o mantemento dalgún contacto co Concello ao respecto e as xestións
que vai levar a cabo para evitar os inconvenientes e perigos que ocasiona esa situación, así como
as previsións respecto da dotación dun servizo de Ortopantomografía e a asunción da súa xestión
directa
147936

ı 45310 - 38016 (10/PRE-013803)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego referida á situación da atención primaria e aos problemas
derivados da carencia de pediatras para cubrir as prazas vacantes e facer substitucións, as medidas
que está a levar a cabo para reverter esta situación e as súas previsións ao respecto, así como as
súas intencións en canto á cobertura da praza de pediatra no Centro de Saúde de Mondariz, de
xeito permanente e con horario completo, no caso do traslado do seu titular
147938

ı 45309 - 38701 (10/PRE-013811)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas aos prazos de construción, o orzamento, a dota147941
ción e o equipamento do Centro de Saúde de Bouzas, no concello de Vigo

ı 45419 - 38711 (10/PRE-013812)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa carencia dun segundo equipo no Punto de
Atención Continuada de Ponteceso e o tempo necesario para o desprazamento desde este ata o
hospital máis próximo, os datos referidos aos contratos temporais realizados na época de verán
con destino a ese PAC, así como a opinión da Xunta de Galicia respecto da atención sanitaria ofre147943
cida nel

ı 45470 - 38924 (10/PRE-013819)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das interrupcións rexistradas entre os meses de xuño
e setembro de 2018 no servizo sanitario do Centro de Saúde de Soutelo de Montes, os datos referidos ás producidas ao longo do ano, así como as medidas de reforzo previstas para as campañas
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de vacinación e a cobertura das vacacións da matrona do Servizo de Pediatría do Centro de Saúde
147946
de Forcarei

ı 45418 - 39295 (10/PRE-013823)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para introducir, no Proxecto de lei de medidas ﬁscais e administrativas que acompaña o Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2019, unha modiﬁcación na atención pediátrica a través da creación da ﬁgura
147949
do pediatra de área

ı 45308 - 39319 (10/PRE-013825)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cobertura dos permisos e das vacacións do
persoal facultativo do Centro de Saúde de Catoira
147951

ı 45267 - 39717 (10/PRE-013828)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida ao peche do centro da Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home na cidade de Lugo, as actuacións previstas para garantir a continuidade dos proxectos
de iniciativa social consolidados que prestan servizos de xeito descentralizado co ﬁn de evitar a derivación das persoas usuarias a outras provincias, así como para ﬁscalizar o cumprimento da lexislación
polas institucións e entidades de iniciativa social que perciben subvencións ou recursos públicos, e
os datos referidos aos recursos asistenciais de trastornos adictivos existentes na provincia
147953

ı 45307 - 39994 (10/PRE-013830)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión e a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coas denuncias
do persoal de enfermaría do Hospital Comarcal do Salnés referidas á situación de sobrecarga asistencial que está a padecer, como consecuencia do pechamento da terceira planta do centro
147955
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ı 45306 - 40000 (10/PRE-013831)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento, a opinión e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas
demandas dos traballadores das empresas concesionarias do servizo de transporte sanitario te147957
rrestre, así como o control que está a levar a cabo respecto da prestación do servizo

ı 45137 - 40019 (10/PRE-013832)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Servizo Galego de Saúde para manter o actual modelo de xestión da resonancia
magnética na Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo e para non aplicar o mesmo fun-
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cionamento que no resto dos hospitais do Sergas, así como as súas previsións referidas á rectiﬁca147959
ción en relación co plan aprobado ao respecto

ı 45305 - 40103 (10/PRE-013834)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego dos prexuízos que lle vai ocasionar á poboación o peche
do Centro de Saúde de Castro, no concello de Carballedo, así como a valoración da posibilidade de
147962
mantelo aberto aínda que fose unhas horas durante algúns días á semana

ı 45417 - 40149 (10/PRE-013835)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego referida á situación da atención pediátrica no concello de
Zas, as súas previsións en relación co restablecemento das trinta e cinco horas semanais de atención que se viñan prestando, así como o establecemento dalgunha compensación económica para
aquelas familias que teñen que desprazarse ata 40 quilómetros para recibila e as medidas previstas
147964
ao respecto

ı 45304 - 40241 (10/PRE-013836)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego dos datos referidos ás interrupcións voluntarias do embarazo, o número de derivacións a clínicas privadas e o uso de métodos anticonceptivos en Galicia,
147967
así como as actuacións e medidas previstas ao respecto

ı 45303 - 40243 (10/PRE-013837)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da educación sexual en Galicia, a formación e información
que se está a trasladar á mocidade na materia e as novas actuacións previstas nese eido, así como
a realización dalgún estudo das causas da incidencia que está a ter o non uso de métodos anticonceptivos na porcentaxe rexistrada de embarazos non desexados, e a adopción de medidas ao respecto
147969
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ı 45136 - 40249 (10/PRE-013838)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os plans de continxencias previstos polo Goberno galego para evitar as situacións de saturación nos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas a consecuencia dos picos da gripe ou outras enfermidades infecciosas, as súas razóns para non atender as demandas dos profesionais
referidas aos medios e dispositivos de asistencia necesarios e o prazo previsto para mellorar os cadros de persoal dos centros sanitarios públicos, así como a súa opinión respecto do prazo de tempo
razoable para a permanencia dunha persoa nun servizo de urxencias, dende a súa entrada ata o
147971
seu ingreso en planta

147875
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ı 45135 - 40262 (10/PRE-013839)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da política de que está a levar a cabo co peche de servizos na sanidade, as súas razóns para manter pechada a terceira planta do Hospital Comarcal do
Salnés, tendo en conta a incidencia que está a ter nas demais plantas e nas urxencias, así como
para non cubrir as ratios de persoal necesarias para atender a demanda asistencial da poboación
147973
da que se ocupa ese centro

ı 45302 - 40347 (10/PRE-013840)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión, as medidas e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas queixas
referidas ás deﬁciencias existentes no Servizo de Oncoloxía Pediátrica do Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela
147976

ı 45416 - 40443 (10/PRE-013842)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o coñecemento e a opinión da Xunta de Galicia en relación coa situación asistencial que se
está a producir no Centro de Saúde de Mugardos, así como as razóns que hai para non cubrir nel
as ausencias do persoal
147979

ı 45415 - 40548 (10/PRE-013843)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Sanidade respecto da derivación ao Centro de Saúde de Ponteareas, na provincia de Pontevedra, dos 593 nenos correspondentes aos centros de saúde de Mondariz, Mondariz-Balneario e do Covelo, así como das súas previsións en relación coa cobertura da
baixa dunha das pediatras do consultorio de Ponteareas
147981
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ı 45266 - 40570 (10/PRE-013845)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a opinión do Goberno galego referida ao peche dos centros do Proxecto Home de Lugo e
Pontevedra, as actuacións previstas para garantir o mantemento dos servizos que están a prestar
de xeito descentralizado os proxectos de iniciativa social consolidados, así como para ﬁscalizar o
cumprimento das condicións laborais e de calidade asistencial establecidas na lexislación vixente
polas institucións e entidades de iniciativa social que perciben subvencións ou recursos públicos,
e os datos referidos aos recursos asistenciais de trastornos adictivos que hai na provincia de Lugo
147984

ı 45539 - 40665 (10/PRE-013846)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a incidencia que está a ter, no cumprimento dos seus ﬁns e no aumento das visitas ás persoas
tuteladas, a escasa dotación orzamentaria e de medios humanos da Fundación Galega para o Im-
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pulso da Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en Situación de Dependencia, FUNGA, así
como a valoración da Xunta de Galicia respecto da súa eﬁcacia, a súa coordinación cos servizos so147986
ciais comunitarios e o nomeamento do seu director xerente

ı 45265 - 40851 (10/PRE-013850)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre os datos referidos á decisión da Xunta de Galicia de reorganizar a asistencia sanitaria que se
viña prestando no concello de Carballedo, as súas razóns para diminuír o número de profesionais
de Medicina de Familia e pechar o consultorio de Castro, así como a incidencia que van ter esas
147989
medidas e as novas formas de asistencia sanitaria que vai implantar nese concello

ı 45537 - 40942 (10/PRE-013851)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do actual funcionamento da Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas, a súa dotación de profesionais e o proceso seguido para a
cobertura da praza de director ou directora xerente, así como as previsións ao respecto 147992

ı 45536 - 40966 (10/PRE-013853)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da adopción por parte da empresa Medtronic da
decisión de ampliar o Servizo de Hemodinámica do Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo
ás vinte e catro horas do día, as decisións que está a tomar no Servizo de Cardioloxía do centro segundo o acordo asinado coa Consellería de Sanidade e a relación que hai e entre ela e o Servizo de
147994
Hemodinámica dese hospital

ı 45264 - 41016 (10/PRE-013856)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as medidas desenvolvidas e as actuacións levadas a cabo para a atención á saúde das mulleres con perspectiva de xénero no Sistema público de saúde de Galicia
147997
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ı 45169 - 41212 (10/PRE-013862)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia das carencias e deﬁciencias que presenta en materia
de climatización e accesibilidade o Centro de Saúde de Escairón, as súas previsións referidas ao seu
arranxo namentres non entre en servizo o novo ediﬁcio e a data estimada para a súa posta en funcionamento, así como as súas intencións respecto da posibilidade de adaptalo a novos usos sociais
e do incremento da dotación de medios humanos na Atención Primaria do concello do Saviñao
148000

ı 45168 - 41214 (10/PRE-013863)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
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Sobre a dispoñibilidade pola Administración sanitaria pública galega dalgún plan estratéxico de
continxencia para organizar, estruturar, planiﬁcar e ordenar a atención pediátrica dos concellos de
148003
Mondariz, Mondariz-Balneario e de Covelo no Centro de Saúde de Mondariz

ı 45167 - 41227 (10/PRE-013864)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da dotación ao novo centro de saúde da
148005
Estrada dunha base para o 061

ı 45134 - 41280 (10/PRE-013865)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a dispoñibilidade polo Servizo Galego de Saúde dos medios necesarios para garantir os dereitos das persoas enfermas terminais, así como a garantía na actualidade, polo Goberno galego,
do cumprimento do disposto na Lei 5/2015
148007

ı 45263 - 41293 (10/PRE-013866)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Villares Naveira, Luis
Sobre a dispoñibilidade pola Administración sanitaria pública galega dalgún plan estratéxico de
continxencia para organizar, estruturar, planiﬁcar e ordenar a atención pediátrica
148010

ı 45262 - 41399 (10/PRE-013867)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non promover un acordo parlamentario co ﬁn de impulsar
un estudo relativo á creación dun centro público de referencia para a rehabilitación das persoas
con dano cerebral adquirido, as súas intencións en relación coa promoción dunha estratexia galega
de atención a esa doenza e as medidas que vai adoptar ao respecto
148012
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ı 45166 - 41412 (10/PRE-013868)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación existente na actualidade en relación
co concerto coa empresa que xestiona o hospital Povisa de Vigo, a súa opinión acerca da utilización
do persoal do centro e da asistencia sanitaria á hora de exixir máis recursos públicos, a redución
de camas e instalacións públicas do Sergas na Área sanitaria de Vigo e a inviabilidade do mantemento de concertos sanitarios de xeito estrutural no Servizo Galego de Saúde, así como a realiza148014
ción dalgún estudo sobre a viabilidade da asunción da atención sanitaria do centro

ı 45165 - 41425 (10/PRE-013870)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á modiﬁcación da súa posición actual en relación
co cobro polo Concello de Vigo do IBI correspondente ao Hospital Álvaro Cunqueiro, así como as
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razóns da Xerencia do Sergas para interpor alegacións, como representante da empresa concesionaria do centro e do Servizo Galego de Saúde, co ﬁn de evitar a modiﬁcación da ordenanza ﬁscal
148016
ao respecto

ı 45164 - 41449 (10/PRE-013871)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre as medidas adoptadas pola Xerencia do Hospital Clínico de Santiago de Compostela para resolver os problemas de aparcamento do centro respectando os acordos previos co Concello
148019

ı 45162 - 41455 (10/PRE-013872)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a cobertura de presencias de persoal nos servizos de Coidados Intensivos e Reanimación do
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
148021

ı 45161 - 41545 (10/PRE-013874)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre o respecto polo Sergas, na actualidade, das condicións laborais e formativas dos médicos internos residentes conforme ao Programa Nacional da Especialidade do Ministerio de Sanidade, evitando utilizalos para a cobertura das necesidades estruturais do Sergas, as actuacións que está a
levar a cabo para evitar fomentar a precariedade laboral e a saturación asistencial, así como as políticas que está a desenvolver para abordar e programar as necesidades da Atención Primaria e
dotar orzamentariamente os recursos necesarios
148023

ı 45535 - 41614 (10/PRE-013875)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa posta en marcha dalgunha medida ou campaña de prevención da fertilidade feminina e as medidas que está a considerar para evitar o aumento
do número de mulleres que, despois de atrasar a súa maternidade, se atopan con problemas de fertilidade, así como a súa opinión referida á información que posúen as mulleres galegas ao respecto
e á suﬁciencia dos medios e do número de centros de reprodución asistida dependentes do Sergas
e os seus prazos de atención ás pacientes, en especial para os tratamentos de fecundación in vitro
148026
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ı 45563 - 40615 (10/PRE-014094)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para acadar os obxectivos ﬁxados na I
Conferencia internacional de mulleres da pesca, celebrada en novembro de 2018 en Santiago de
148028
Compostela

ı 45010 - 42375 (10/PRE-014113)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia ao respecto da avaliación e reparación das deﬁciencias denunciadas polos profesionais e usuarios do Centro de Saúde do Couto, en Ourense, e as actuacións
levadas a cabo para solicitar á empresa constructora do centro a reparación das deﬁciencias que
148031
lle puideran ser atribuídas

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos

1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

ı Resolución da Presidencia, do 13 de febreiro de 2019, pola que se admite a trámite o escrito das

Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre determinados aspectos da seguridade e conectividade ferroviarias tras a retirada do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión (Texto pertinente
para efectos do EEE) [ COM(2019) 88 ﬁnal] [2019/0040 (COD)]
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-10/UECS-000275 (46195)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello sobre determinados aspectos da seguridade e conectividade
ferroviarias tras a retirada do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión (Texto per148033
tinente para efectos do EEE) [ COM(2019) 88 ﬁnal] [2019/0040 ( COD)]
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A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 11 de febreiro de 2019, tivo coñecemento das
respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación
- 45272 - 35903 (10/PRE-013762)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á modiﬁcación da política de contratación do
Sergas para garantir unhas condicións laborais dignas que eliminen a precariedade laboral, o
arranxo das deﬁciencias denunciadas na atención primaria e o incremento do persoal nos puntos
de atención continuada, así como o plan de actuación que vai desenvolver para o mantemento da
calidade asistencial nela e as liñas de actuación que se van seguir para a cobertura das baixas e
das vacacións
- 45423 - 35929 (10/PRE-013763)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Villares Naveira, Luis
Sobre as razóns da non-inclusión, nos pregos de contratación dos helicópteros para a prestación
do servizo de transporte sanitario aéreo, de condicións referidas á pericia dos pilotos e a seguridade
do servizo, a garantía do mesmo nivel de seguridade nos voos do 061 que nas anteriores
concesións, así como da igualdade de trato á empresa excluída
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- 45271 - 35960 (10/PRE-013765)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a denuncia presentada pola asociación Batas Blancas no Consello de Contas de Galicia
referida aos supostos pagamentos irregulares do Sergas a tres empresas provedoras de servizos
de xestión hospitalaria
- 45270 - 35961 (10/PRE-013766)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para a realización dunha xuntanza coa Comisión de
Centro co ﬁn de afrontar o problema de sobresaturación que hai no Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense, así como as razóns do incumprimento do acordo acadado respecto da
súa dotación de camas por unidade de hospitalización
- 45146 - 35962 (10/PRE-013767)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o cumprimento do compromiso referido ao
arranxo das deﬁciencias existentes no Centro de Saúde de Marín, así como o mantemento de
conversas coa alcaldesa ao respecto
- 45145 - 35963 (10/PRE-013768)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o seguimento que está a facer a Consellería de Sanidade en relación co grao de cumprimento
da Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais,
o contido dos informes da Comisión Galega de Coidados Paliativos referidos á implantación e ao
seguimento do plan galego para esa atención nas áreas sanitarias, e as medidas que está a adoptar
a Consellaría para garantir a atención sanitaria legalmente establecida
- 45144 - 35965 (10/PRE-013769)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á posta en marcha no Hospital de Verín dunha
unidade de hospitalización a domicilio, a reapertura da Unidade de Coidados Paliativos e o
establecemento da base do 061 nese hospital, así como o futuro do Servizo de Pediatría tras a
xubilación do actual pediatra
- 45143 - 35966 (10/PRE-013770)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o pechamento da terceira planta e a non-cobertura de persoal no Hospital Comarcal do
Salnés
- 45269 - 36150 (10/PRE-013773)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego destinadas a garantir os dereitos de aborto no territorio
galego e no ámbito da sanidade pública
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- 45142 - 36161 (10/PRE-013774)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a dotación polo Goberno galego de medios materiais e humanos suﬁcientes ao Servizo de
Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
- 45156 - 35978 (10/PRE-013775)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para privatizar o servizo do Gabinete de Prensa da Estrutura
Organizativa de Xestión Integrada do Salnés ao existir unha praza pública cuberta para a súa
prestación e elixir o procedemento negociado para a súa adxudicación, así como a valoración da
denuncia presentada ao respecto
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- 45141 - 36212 (10/PRE-013776)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a denuncia da Fiscalía referida ao falecemento dunha muller no corredor de Urxencias do
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
- 45140 - 36213 (10/PRE-013777)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para solucionar as deﬁciencias
existentes no funcionamento da Unidade de Asbestose do Complexo Hospitalario Universitario de
Ferrol, o protocolo que se está a aplicar para derivar á atención primaria os doentes afectados e a
solución prevista para o tratamento das persoas con patoloxías causadas polo amianto e que
residan fóra da área sanitaria de Ferrol
- 45139 - 36354 (10/PRE-013786)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a incidencia que están a ter, nas unidades hospitalarias de cardioloxía, os convenios asinados
polo Sergas nos anos 2016 e 2017 coa multinacional Medtronic
- 45138 - 36358 (10/PRE-013787)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento e as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas
denuncias dos profesionais da Unidade de Dermatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario
da Coruña referidas á suposta incompatibilidade do xefe de servizo da unidade para o desempeño
dese posto
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- 45268 - 37027 (10/PRE-013791)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre as carencias e deﬁciencias que presentan as instalacións e o funcionamento do Centro de
Saúde da Milagrosa, na cidade de Lugo, a execución dalgunha mellora nel e a necesidade do seu
desdobramento, así como o prazo previsto para a posta en funcionamento dun novo Centro de
Saúde Integral no barrio da Residencia
- 45422 - 37038 (10/PRE-013793)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia, para garantir unha atención social de
calidade no ámbito sanitario, do número de traballadores e traballadoras sociais que prestan
servizo na actualidade no Servizo Galego de Saúde, a valoración que fai do papel destes profesionais
nese ámbito e as súas previsións respecto do aumento do seu número na Atención Primaria
durante a X lexislatura
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- 45421 - 37055 (10/PRE-013795)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 4 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da implantación do servizo de Hemodinámica as
24 horas do día comprometido no Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo, e, se é o caso, a
data da súa entrada en funcionamento
- 45420 - 37358 (10/PRE-013799)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego do estado de deterioración e carencias que presenta o
Centro de Saúde de Cee, o mantemento dalgún contacto co Concello ao respecto e as xestións que
vai levar a cabo para evitar os inconvenientes e perigos que ocasiona esa situación, así como as
previsións respecto da dotación dun servizo de Ortopantomografía e a asunción da súa xestión directa
- 45310 - 38016 (10/PRE-013803)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego referida á situación da atención primaria e aos problemas
derivados da carencia de pediatras para cubrir as prazas vacantes e facer substitucións, as medidas
que está a levar a cabo para reverter esta situación e as súas previsións ao respecto, así como as
súas intencións en canto á cobertura da praza de pediatra no Centro de Saúde de Mondariz, de
xeito permanente e con horario completo, no caso do traslado do seu titular
- 45309 - 38701 (10/PRE-013811)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas aos prazos de construción, o orzamento, a
dotación e o equipamento do Centro de Saúde de Bouzas, no concello de Vigo
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- 45419 - 38711 (10/PRE-013812)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa carencia dun segundo equipo no Punto de
Atención Continuada de Ponteceso e o tempo necesario para o desprazamento desde este ata o
hospital máis próximo, os datos referidos aos contratos temporais realizados na época de verán con
destino a ese PAC, así como a opinión da Xunta de Galicia respecto da atención sanitaria ofrecida nel
- 45470 - 38924 (10/PRE-013819)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das interrupcións rexistradas entre os meses de xuño
e setembro de 2018 no servizo sanitario do Centro de Saúde de Soutelo de Montes, os datos
referidos ás producidas ao longo do ano, así como as medidas de reforzo previstas para as
campañas de vacinación e a cobertura das vacacións da matrona do Servizo de Pediatría do Centro
de Saúde de Forcarei
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- 45418 - 39295 (10/PRE-013823)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para introducir, no Proxecto de lei de medidas ﬁscais e
administrativas que acompaña o Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2019, unha modiﬁcación na atención pediátrica a través da creación da ﬁgura
do pediatra de área
- 45308 - 39319 (10/PRE-013825)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cobertura dos permisos e das vacacións do
persoal facultativo do Centro de Saúde de Catoira
- 45267 - 39717 (10/PRE-013828)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida ao peche do centro da Fundación Monte do GozoProxecto Home na cidade de Lugo, as actuacións previstas para garantir a continuidade dos
proxectos de iniciativa social consolidados que prestan servizos de xeito descentralizado co ﬁn de
evitar a derivación das persoas usuarias a outras provincias, así como para ﬁscalizar o cumprimento
da lexislación polas institucións e entidades de iniciativa social que perciben subvencións ou
recursos públicos, e os datos referidos aos recursos asistenciais de trastornos adictivos existentes
na provincia
- 45307 - 39994 (10/PRE-013830)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión e a actuación que vai levar a cabo o Goberno galego en relación coas denuncias
do persoal de enfermaría do Hospital Comarcal do Salnés referidas á situación de sobrecarga
asistencial que está a padecer, como consecuencia do pechamento da terceira planta do centro
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- 45306 - 40000 (10/PRE-013831)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento, a opinión e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas
demandas dos traballadores das empresas concesionarias do servizo de transporte sanitario
terrestre, así como o control que está a levar a cabo respecto da prestación do servizo
- 45137 - 40019 (10/PRE-013832)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Servizo Galego de Saúde para manter o actual modelo de xestión da resonancia
magnética na Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo e para non aplicar o mesmo
funcionamento que no resto dos hospitais do Sergas, así como as súas previsións referidas á
rectiﬁcación en relación co plan aprobado ao respecto
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- 45305 - 40103 (10/PRE-013834)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego dos prexuízos que lle vai ocasionar á poboación o peche
do Centro de Saúde de Castro, no concello de Carballedo, así como a valoración da posibilidade de
mantelo aberto aínda que fose unhas horas durante algúns días á semana
- 45417 - 40149 (10/PRE-013835)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego referida á situación da atención pediátrica no concello de
Zas, as súas previsións en relación co restablecemento das trinta e cinco horas semanais de
atención que se viñan prestando, así como o establecemento dalgunha compensación económica
para aquelas familias que teñen que desprazarse ata 40 quilómetros para recibila e as medidas
previstas ao respecto
- 45304 - 40241 (10/PRE-013836)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego dos datos referidos ás interrupcións voluntarias do
embarazo, o número de derivacións a clínicas privadas e o uso de métodos anticonceptivos en
Galicia, así como as actuacións e medidas previstas ao respecto
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- 45303 - 40243 (10/PRE-013837)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da educación sexual en Galicia, a formación e información
que se está a trasladar á mocidade na materia e as novas actuacións previstas nese eido, así como
a realización dalgún estudo das causas da incidencia que está a ter o non uso de métodos
anticonceptivos na porcentaxe rexistrada de embarazos non desexados, e a adopción de medidas
ao respecto
- 45136 - 40249 (10/PRE-013838)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os plans de continxencias previstos polo Goberno galego para evitar as situacións de
saturación nos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas a consecuencia dos picos da gripe ou
outras enfermidades infecciosas, as súas razóns para non atender as demandas dos profesionais
referidas aos medios e dispositivos de asistencia necesarios e o prazo previsto para mellorar os
cadros de persoal dos centros sanitarios públicos, así como a súa opinión respecto do prazo de
tempo razoable para a permanencia dunha persoa nun servizo de urxencias, dende a súa entrada
ata o seu ingreso en planta
- 45135 - 40262 (10/PRE-013839)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da política de que está a levar a cabo co peche de
servizos na sanidade, as súas razóns para manter pechada a terceira planta do Hospital Comarcal
do Salnés, tendo en conta a incidencia que está a ter nas demais plantas e nas urxencias, así como
para non cubrir as ratios de persoal necesarias para atender a demanda asistencial da poboación
da que se ocupa ese centro
- 45302 - 40347 (10/PRE-013840)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión, as medidas e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas queixas
referidas ás deﬁciencias existentes no Servizo de Oncoloxía Pediátrica do Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela
- 45416 - 40443 (10/PRE-013842)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre o coñecemento e a opinión da Xunta de Galicia en relación coa situación asistencial que se
está a producir no Centro de Saúde de Mugardos, así como as razóns que hai para non cubrir nel
as ausencias do persoal
- 45415 - 40548 (10/PRE-013843)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Sanidade respecto da derivación ao Centro de Saúde de
Ponteareas, na provincia de Pontevedra, dos 593 nenos correspondentes aos centros de saúde de
Mondariz, Mondariz-Balneario e do Covelo, así como das súas previsións en relación coa cobertura
da baixa dunha das pediatras do consultorio de Ponteareas
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- 45266 - 40570 (10/PRE-013845)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a opinión do Goberno galego referida ao peche dos centros do Proxecto Home de Lugo e
Pontevedra, as actuacións previstas para garantir o mantemento dos servizos que están a prestar
de xeito descentralizado os proxectos de iniciativa social consolidados, así como para ﬁscalizar o
cumprimento das condicións laborais e de calidade asistencial establecidas na lexislación vixente
polas institucións e entidades de iniciativa social que perciben subvencións ou recursos públicos,
e os datos referidos aos recursos asistenciais de trastornos adictivos que hai na provincia de Lugo
- 45539 - 40665 (10/PRE-013846)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre a incidencia que está a ter, no cumprimento dos seus ﬁns e no aumento das visitas ás persoas
tuteladas, a escasa dotación orzamentaria e de medios humanos da Fundación Galega para o
Impulso da Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en Situación de Dependencia, FUNGA, así
como a valoración da Xunta de Galicia respecto da súa eﬁcacia, a súa coordinación cos servizos
sociais comunitarios e o nomeamento do seu director xerente
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- 45265 - 40851 (10/PRE-013850)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 3 máis
Sobre os datos referidos á decisión da Xunta de Galicia de reorganizar a asistencia sanitaria que se
viña prestando no concello de Carballedo, as súas razóns para diminuír o número de profesionais
de Medicina de Familia e pechar o consultorio de Castro, así como a incidencia que van ter esas
medidas e as novas formas de asistencia sanitaria que vai implantar nese concello
- 45537 - 40942 (10/PRE-013851)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do actual funcionamento da Fundación Pública
Galega para a Tutela de Persoas Adultas, a súa dotación de profesionais e o proceso seguido para
a cobertura da praza de director ou directora xerente, así como as previsións ao respecto
- 45536 - 40966 (10/PRE-013853)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da adopción por parte da empresa Medtronic da
decisión de ampliar o Servizo de Hemodinámica do Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo
ás vinte e catro horas do día, as decisións que está a tomar no Servizo de Cardioloxía do centro
segundo o acordo asinado coa Consellería de Sanidade e a relación que hai e entre ela e o Servizo
de Hemodinámica dese hospital
- 45264 - 41016 (10/PRE-013856)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre as medidas desenvolvidas e as actuacións levadas a cabo para a atención á saúde das
mulleres con perspectiva de xénero no Sistema público de saúde de Galicia

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 45169 - 41212 (10/PRE-013862)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia das carencias e deﬁciencias que presenta en materia
de climatización e accesibilidade o Centro de Saúde de Escairón, as súas previsións referidas ao
seu arranxo namentres non entre en servizo o novo ediﬁcio e a data estimada para a súa posta en
funcionamento, así como as súas intencións respecto da posibilidade de adaptalo a novos usos
sociais e do incremento da dotación de medios humanos na Atención Primaria do concello do
Saviñao
- 45168 - 41214 (10/PRE-013863)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre a dispoñibilidade pola Administración sanitaria pública galega dalgún plan estratéxico de
continxencia para organizar, estruturar, planiﬁcar e ordenar a atención pediátrica dos concellos de
Mondariz, Mondariz-Balneario e de Covelo no Centro de Saúde de Mondariz

147888

X lexislatura. Número 431. 14 de febreiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 45167 - 41227 (10/PRE-013864)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da dotación ao novo centro de saúde da
Estrada dunha base para o 061
- 45134 - 41280 (10/PRE-013865)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a dispoñibilidade polo Servizo Galego de Saúde dos medios necesarios para garantir os
dereitos das persoas enfermas terminais, así como a garantía na actualidade, polo Goberno galego,
do cumprimento do disposto na Lei 5/2015
- 45263 - 41293 (10/PRE-013866)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e Villares Naveira, Luis
Sobre a dispoñibilidade pola Administración sanitaria pública galega dalgún plan estratéxico de
continxencia para organizar, estruturar, planiﬁcar e ordenar a atención pediátrica
- 45262 - 41399 (10/PRE-013867)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non promover un acordo parlamentario co ﬁn de impulsar
un estudo relativo á creación dun centro público de referencia para a rehabilitación das persoas
con dano cerebral adquirido, as súas intencións en relación coa promoción dunha estratexia galega
de atención a esa doenza e as medidas que vai adoptar ao respecto

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 45166 - 41412 (10/PRE-013868)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación existente na actualidade en
relación co concerto coa empresa que xestiona o hospital Povisa de Vigo, a súa opinión acerca
da utilización do persoal do centro e da asistencia sanitaria á hora de exixir máis recursos
públicos, a redución de camas e instalacións públicas do Sergas na Área sanitaria de Vigo e a
inviabilidade do mantemento de concertos sanitarios de xeito estrutural no Servizo Galego de
Saúde, así como a realización dalgún estudo sobre a viabilidade da asunción da atención
sanitaria do centro
- 45165 - 41425 (10/PRE-013870)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á modiﬁcación da súa posición actual en relación
co cobro polo Concello de Vigo do IBI correspondente ao Hospital Álvaro Cunqueiro, así como as
razóns da Xerencia do Sergas para interpor alegacións, como representante da empresa
concesionaria do centro e do Servizo Galego de Saúde, co ﬁn de evitar a modiﬁcación da ordenanza
ﬁscal ao respecto
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- 45164 - 41449 (10/PRE-013871)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre as medidas adoptadas pola Xerencia do Hospital Clínico de Santiago de Compostela para
resolver os problemas de aparcamento do centro respectando os acordos previos co Concello
- 45162 - 41455 (10/PRE-013872)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a cobertura de presencias de persoal nos servizos de Coidados Intensivos e Reanimación do
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
- 45161 - 41545 (10/PRE-013874)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre o respecto polo Sergas, na actualidade, das condicións laborais e formativas dos médicos
internos residentes conforme ao Programa Nacional da Especialidade do Ministerio de Sanidade,
evitando utilizalos para a cobertura das necesidades estruturais do Sergas, as actuacións que está
a levar a cabo para evitar fomentar a precariedade laboral e a saturación asistencial, así como as
políticas que está a desenvolver para abordar e programar as necesidades da Atención Primaria e
dotar orzamentariamente os recursos necesarios
- 45535 - 41614 (10/PRE-013875)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa posta en marcha dalgunha medida ou
campaña de prevención da fertilidade feminina e as medidas que está a considerar para evitar o
aumento do número de mulleres que, despois de atrasar a súa maternidade, se atopan con
problemas de fertilidade, así como a súa opinión referida á información que posúen as mulleres
galegas ao respecto e á suﬁciencia dos medios e do número de centros de reprodución asistida
dependentes do Sergas e os seus prazos de atención ás pacientes, en especial para os tratamentos
de fecundación in vitro

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 45563 - 40615 (10/PRE-014094)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para acadar os obxectivos ﬁxados na I
Conferencia internacional de mulleres da pesca, celebrada en novembro de 2018 en Santiago de
Compostela
- 45010 - 42375 (10/PRE-014113)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia ao respecto da avaliación e reparación das deﬁciencias
denunciadas polos profesionais e usuarios do Centro de Saúde do Couto, en Ourense, e as
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actuacións levadas a cabo para solicitar á empresa constructora do centro a reparación das
deﬁciencias que lle puideran ser atribuídas
Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos

1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 13 de febreiro de 2019, pola que se admite a trámite o escrito
das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello sobre determinados aspectos da seguridade e
conectividade ferroviarias tras a retirada do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte
da Unión (Texto pertinente para efectos do EEE) [ COM(2019) 88 ﬁnal] [2019/0040 (COD)]
-10/UECS-000275 (46195)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á Proposta de regulamento do
Parlamento Europeo e do Consello sobre determinados aspectos da seguridade e conectividade
ferroviarias tras a retirada do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión (Texto
pertinente para efectos do EEE) [ COM(2019) 88 ﬁnal] [2019/0040 ( COD)]
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 46195, escrito das Cortes Xerais
polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Parlamento Europeo e
do Consello sobre determinados aspectos da seguridade e conectividade ferroviarias tras a retirada
do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión (Texto pertinente para efectos do
EEE) [ COM(2019) 88 ﬁnal] [2019/0040 ( COD)].
Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o control do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (BOPG 27 do 9 de
decembro de 2016), resolvo:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1º. Trasladar o referido á Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos, e mais aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín
Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais
seguintes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar
propostas de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o
proxecto de acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio
de subsidiariedade.
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As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualiﬁcará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.
A ausencia de propostas de ditame determinará a ﬁnalización do procedemento.
3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2019
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

147892

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/145800
Data
04/02/2019 13:16

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35903, formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as
previsións do Goberno galego referidas á modificación da política de contratación do
Sergas para garantir unhas condicións laborais dignas eliminando a precariedade
laboral, o arranxo das deficiencias denunciadas na Atención Primaria e o incremento
do persoal nos puntos de atención continuada, así como o plan de actuación que vai
desenvolver para o mantemento da calidade asistencial nela e as liñas de actuación
que se van seguir para a cobertura das baixas e vacacións”, (publicada no BOPG
número 355 do 13 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-532NoAR05-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 7343b223-c111-4b22-bbe9-91fa7cc3b3e7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

contido:
“A Atención Primaria é o servizo sanitario mellor valorado pola cidadanía en todos os
barómetros sanitarios.
Para a prestación da asistencia sanitaria dispoñemos na Comunidade Autónoma de Galicia
dunha ampla rede de centros de saúde, puntos de atención continuada (469 CS, 91 PACs),
e hospitais (14), ademais da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias 061, e demais
axencias e organismos dependentes da Consellería de Sanidade e Servizo Galego de
Saúde.
Nestes centros e dispositivos desenvolven o seu traballo arredor de 38.000 profesionais,
1.544 máis que no 2008 (7% máis médicos de familia, 6% máis persoal de enfermería).
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Coas ofertas públicas de emprego foron 6.133 prazas convocadas entre 2009 e 2017 (851
de persoal médico, 2.311 de persoal de enfermería ou outros diplomados, 2.971 outro
persoal).
Levamos a cabo convocatorias anuais de Ofertas Públicas de Emprego (OPES). Entre
2012 e 2016 ofertamos 1.606 prazas. OPE 2017: 1.616. OPE 2018:1400 prazas.
No período 2017/2020, teremos ofertada a posibilidade de estabilizarse a 5.000 persoas.
Nos últimos anos vimos incrementando a oferta de prazas MIR; na última convocatoria
realizamos a maior oferta dos últimos anos, con 404 prazas; 105 prazas para medicina
familiar e comunitaria, 7 máis que en 2017 e 13 máis que no 2016.
Ademais solicitamos en reiteradas ocasións ao Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social o incremento das prazas que temos acreditadas para poder aumentar a
oferta de pediatría de 20 a 26 prazas.
E seguimos avanzando cara un novo modelo de atención primaria con medidas como o
incremento do salario do persoal estable no mes de xaneiro de 2019 coa aplicación das
retribucións previstas por carreira profesional unha vez remate a avaliación realizada; coa
incorporación no primeiro trimestre do 2019 da figura do director de primaria na estrutura
das Xerencias e

neste ano realizaremos nomeamentos estables aos residentes que

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-532NoAR05-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 7343b223-c111-4b22-bbe9-91fa7cc3b3e7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

rematen o MIR de familia de pediatría, con duración mínima dun ano.
Levaremos a cabo os cambios que precisa o modelo organizativo desde o diálogo e o
traballo colaborativo da Administración, os profesionais e a cidadanía.
De cara a acordar un plan de traballo cos profesionais e máis medidas para seguir
avanzando, o pasado día 18 de decembro convocamos unha reunión con representantes
de todas as categorías das áreas sanitarias e persoal de xestión, dos colexios profesionais
e

sociedades de médicos de familia, de enfermería especialista de atención primaria,

membros do Consello asesor de Sanidade e sociedades científicas.
Constituíronse seis grupos de traballo para abordar: a reorganización e a creación de
equipos para identificar os novos roles dos profesionais que traballan na atención primaria;
as medidas encamiñadas á atención da demanda con calidade e seguridade; a priorización
do plan de investimentos previstos para 2019 na atención primaria; as relacións entre a
páxina 2 de 3
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atención hospitalaria e a primaria; a formación e a investigación, e a relación cos pacientes
a través das novas plataformas tecnolóxicas aplicadas á saúde.
O plan de traballo acordado programouse para poder contar coas primeiras conclusións
dos expertos no mes de febreiro”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-532NoAR05-4
Verificación:
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-532NoAR05-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 13:16:43
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
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Data
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35929, formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández e don Luis
Villares Naveira, sobre “as razóns da non-inclusión, nos pregos de contratación dos
helicópteros para a prestación do servizo de transporte sanitario aéreo, de
condicións referidas á pericia dos pilotos e a seguridade do servizo, a garantía do
mesmo nivel de seguridade nos voos do 061 que nas anteriores concesións, así
como da igualdade de trato á empresa excluída”, (publicada no BOPG número 355 do
13 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Xerente do Sergas á pregunta oral n.º 34700 na
Comisión 5ª do 14 de setembro de 2018, iniciativa que versaba sobre o mesmo tema.”

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
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O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/02/2019 16:12:25
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35960 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a
denuncia presentada pola asociación Batas Blancas no Consello de Contas de Galicia
referida aos supostos pagamentos irregulares do Sergas a tres empresas provedoras
de servizos de xestión hospitalaria”, (publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro
de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Os contratos de servizos de xestión hospitalaria corresponden a concursos públicos e
cumpren a normativa vixente en materia de contratación. Precisar que non foron licitados no
2001, tal e como se recolle na pregunta parlamentaria e que son prorrogados de acordo co
establecido legalmente nos contratos”.

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
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O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 1 de 1

147899

Asinado dixitalmente por:
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35961, formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a data
prevista pola Xunta de Galicia para a realización dunha xuntanza coa Comisión de
Centro co fin de afrontar o problema de sobresaturación que hai no Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense, así como as razóns do incumprimento do
acordo acadado respecto da súa dotación de camas por unidade de hospitalización”,
(publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“O novo edificio de hospitalización ten unidades de 41 camas e está dotado do persoal
necesario para dar asistencia.
A Xerencia de Xestión Integrada de Ourense dota do persoal necesario para prestar a
asistencia e a atención precisa a todos os pacientes que ingresan nas unidades do novo
CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-TLjiJapYF-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 6eaa33f0-4542-5d03-d346-56f310b71165
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

edificio de hospitalización”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-TLjiJapYF-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 13:16:26

147902

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/139799
Data
01/02/2019 13:57

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35962 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o prazo previsto
polo Goberno galego para o cumprimento do compromiso referido ao arranxo das
deficiencias existentes no Centro de Saúde de Marín, así como o mantemento de
conversas coa alcaldesa ao respecto”, (publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro
de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O novo centro de saúde de Marín entrou en funcionamento no ano 2016 en substitución da
Casa do Mar e do antigo centro de saúde que presentaban notables deficiencias. Na actualidade
o centro de saúde de Marín presta asistencia sanitaria a máis de 25.000 usuarios e conta con
dotación e recursos de atención primaria, pediatría, matronas, fisioterapia, odontoloxía, hixiene
bucodental e traballo social.
As ausencias de persoal, en especial as de ILT de longa duración son cubertas ou ben por
substitución ou por intersubstitución.

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-JAwTVd7Sp-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 8ed29f76-0b58-e794-4786-0703187b4322
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A atención primaria en Galicia proporciona servizos cuns elevados estándares de calidade, que
se cumpren no concello de Marín, tanto na Unidade de Atención Primaria coma no Servizo de
Atención Continuada.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-JAwTVd7Sp-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 13:57:46

147904

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/139796
Data
01/02/2019 13:57

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35963 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o seguimento que
está a facer a Consellería de Sanidade en relación co grao de cumprimento da Lei 5/2015,
do 26 de xuño, de dereitos e garantías da dignidade das persoas enfermas terminais, o
contido dos informes da Comisión Galega de Coidados Paliativos referidos á
implantación e ao seguimento do plan galego para esa atención nas áreas sanitarias, e as
medidas que está a adoptar a Consellaría para garantir a atención sanitaria legalmente
establecida”, (publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-SttfMMzDg-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 6203dc66-0f81-9391-5238-2c0c1c12bf08
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Coa aprobación da Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos e garantías das persoas enfermas
terminais, procedeuse a adaptar a composición da Comisión Galega de Coidados Paliativos,
órgano asesor e consultivo nesta materia, procurando que estean representados e implicados
dentro dela os axentes sanitarios e socio sanitarios que teñen relación, non só cos doentes
terminais e as súas familias, senón tamén coas persoas con enfermidade avanzada e complexa.
A través do Decreto 181/2016, do 9 de decembro, polo que se modifica o Decreto 181/2010, do
21 de outubro, creouse a Comisión Galega de Coidados Paliativos, na que se integran o persoal
médico e de enfermería de Medicina Interna; traballo social; médicos e farmacéuticos de
Atención Primaria; Psicoloxía clínica hospitalaria; persoal médico e de enfermería de unidades
de coidados paliativos; médicos da fundación 06; enfermería de HADO; médicos de oncoloxía;
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médicos de pediatría; médicos de neuroloxía e un representante da Conselleira de Política
Social.
O obxectivo desta composición é promover o dereito dos pacientes a recibir cuidados paliativos
integrais acorde coa súas necesidades e coordinados entre os diferentes profesionais.
A Comisión Galega de Coidados Paliativos esta a traballar no redeseño dos Comités Técnicos
Asistenciais de Coidados Paliativos, en canto a súas funcións e composición de xeito que sexan
o reflexo da Comisión nas áreas sanitarias.
Así mesmo por parte da Comisión Galega de Coidados Paliativos estase a traballar nos contidos
para a realización de accións formativas para todo o persoal sanitario do Servizo Galego de
Saúde co obxectivo de incrementar as competencias de atención aos pacientes con necesidades
paliativas.
Desde a aprobación da Lei 5/2015 do 26 de xuño, de dereitos e garantías das persoas enfermas
terminais, e de forma progresiva, os hospitais do Servizo Galego de Saúde están adaptando as
súas unidades de coidados paliativos ao establecido nela.
A concepción dos coidados paliativos está a evolucionando cara a un modelo máis dinámico e
integral, no que se compaxinan os tratamentos potencialmente curativos cos destinados a
mellorar a calidade de vida. A atención paliativa é competencia de toda a rede sanitaria (atención
primaria, atención hospitalaria, unidades de coidados paliativos e de hospitalización a domicilio),

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-SttfMMzDg-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 6203dc66-0f81-9391-5238-2c0c1c12bf08
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

e non só dos dispositivos específicos de coidados paliativos.
Todos os pacientes que precisan de coidados paliativos son atendidos en función da necesidade.
Para aquelas non complexas poden dispoñer dos recursos convencionais tanto de Atención
Primaria como de Atención Hospitalaria. Cando se trate de pacientes con necesidades de
atención paliativa considerada complexa disporán dos profesionais de recursos específicos de
coidados paliativos.
Na nosa Comunidade existe unha rede de recursos na atención paliativa, unidades de coidados
paliativos e unidades de hospitalización a domicilio, en todos os hospitais do Servizo Galego de
Saúde.
Ademais o Servizo Galego de Saúde dispón de 399 unidades de Atención Primaria nas que
atenden pacientes con necesidades de atención paliativa non complexas.
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O Servizo Galego de Saúde continúa a traballar a favor da atención paliativa dos galegos e
galegas que o necesitan.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-SttfMMzDg-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 6203dc66-0f81-9391-5238-2c0c1c12bf08
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 3 de 3

147907

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-SttfMMzDg-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 13:57:38

147908

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/139795
Data
01/02/2019 13:57

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35965 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as previsións do
Goberno galego referidas á posta en marcha no Hospital de Verín dunha unidade de
hospitalización a domicilio, a reapertura da Unidade de Coidados Paliativos e o esta
blecemento da base do 061 nese hospital, así como o futuro do Servizo de Pediatría tras
a xubilación do actual pediatra”, (publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A calidade asistencial ofrecida no Hospital de Verín é equiparable á de calquera dos demais
hospitais comarcais de Galicia. Trátase dunha actividade asistencial de calidade, integrada, tanto

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-3Yz7TAXkw-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 5f179b07-2d90-7ab9-3d39-42e56d5346e4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

coa atención primaria como cos recursos de atención hospitalaria da area de Xestión Integrada,
e que segue mellorando en resultados asistenciais e en desprazamentos evitados.
A actividade do Hospital de Verín durante o ano 2018 permitiu a realización de 2.131
intervencións cirúrxicas, 2.453 ingresos, 65.988 consultas e 13.170 urxencias, ademais dunha
óptima xestión dos tempos para acceder a consultas e intervencións. O tempo medio de espera
en decembro de 2018 foi de 38,73 días.
No Hospital de Verín mantéñense todas as especialidades desde a súa apertura en 1994
ademais da realización de novas consultas e probas de Dixestivo, Endocrinoloxía, Neuroloxía,
Oncoloxía Médica, Reumatoloxía e Cardioloxía que se fan directamente en Verín sen ter que
viaxar ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
O Servizo de HADO está en marcha no Hospital de Verín desde o día 1 de marzo de 2018 e está
dotado cun facultativo especialista en medicina interna, un enfermeiro e un auxiliar
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administrativo.
Os coidados paliativos neste Hospital dependen de medicina interna e de HADO.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-3Yz7TAXkw-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 5f179b07-2d90-7ab9-3d39-42e56d5346e4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-3Yz7TAXkw-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 13:57:30

147911

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/139764
Data
01/02/2019 13:57

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35966 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o pechamento da
terceira planta e a non-cobertura de persoal no Hospital Comarcal do Salnés”, (publicada
no BOPG número 355 do 13 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“As diferentes EOXIS do Servizo Galego de Saúde establecen a planificación estival na
hospitalización. Con esta planificación adaptase as camas operativas ás necesidades que se
producen no verán. A hospitalización redúcese en verán deste xeito as camas operativas se
axustan a esa menor demanda. Unha parte desa diminución da necesidade de camas ven dada
pola diminución da demanda en verán pero tamén pola menor actividade que se realiza por
coincidir este período coas vacacións dos profesionais. No Hospital do Salnés durante os meses
de xullo, agosto e setembro debido ao período vacacional dos traballadores, e en ausencia de
substitutos para facer dita cobertura, faise necesaria unha reordenación dos recursos axeitada á
actividade asistencial. Como consecuencia do anterior, desde o 1 de xullo ata o 30 de setembro,
a terceira planta de hospitalización non se utiliza porque son suficientes as plantas primeira e
segunda para cubrir á actividade asistencial. Non obstante, a terceira planta permanece

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-8oDAPn3it-6
Verificación:
CVE-PREPAR: ad7b2350-6238-6065-c392-94f6ce2ccb84
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

dispoñible, é dicir, as camas están preparadas para ser utilizadas en calquera momento, como
así se fixo.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-8oDAPn3it-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 13:57:17

147913

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/145797
Data
04/02/2019 13:16

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 36150 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións do Goberno galego
destinadas a garantir os dereitos de aborto no territorio galego e no ámbito da sanidade
pública”, (publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo director xeral de Asistencia Sanitaria á pregunta oral en
comisión número 36.648 que tivo lugar 14 de novembro de 2018.
O enlace no que pode consultarse é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2018-11-14?part=e7098c78-0df8-4918-9995-76af521e903a&start=9414.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-3w5fYC2J6-6
Verificación:
CVE-PREPAR: dbb3ac22-e2e4-3b70-d636-660ffbe1fc11
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-3w5fYC2J6-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 13:16:18

147915

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/139758
Data
01/02/2019 13:56

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 36161 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a dotación polo
Goberno galego de medios materiais e humanos suficientes ao servizo de urxencias do
CHUS”, (publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro de 2018), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á pregunta número 27774 que
tivo lugar no pleno do día 21 de marzo de 2018.
O enlace onde pode ser consultado é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2018-03-21?part=d04b04a8-5b4e4a29-88de-02f9f6d9fe7e&start=5601.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-fac7tH7RW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: b96f05b8-c5d3-d1e5-5913-320e0a28ca91
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-fac7tH7RW-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 13:56:47

147917

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/140229
Data
01/02/2019 14:41

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35978 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as razóns do
Goberno galego para privatizar o servizo do Gabinete de Prensa da Estrutura Or
ganizativa de Xestión Integrada do Salnés ao existir unha praza pública cuberta para a
súa prestación e elixir o procedemento negociado para a súa adxudicación, así como a
valoración da denuncia presentada ao respecto”, (publicada no BOPG número 355 do 13 de
setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Non existe ningunha duplicidade. Trátase dunha contratación de apoio técnico para o reforzo do
departamento de comunicación da Estrutura de Xestión Integrada (EOXI) de Pontevedra, que
cumpre todos os requisitos legais. A contratación deste reforzo que complementa ao servizo de
prensa remóntase a 2007, durante a etapa do bipartito, cando se realizou por un importe que
duplicaba o actual.
A EOXI de Pontevedra dá cobertura a 3 hospitais e 46 centros de saúde que atenden a unha
poboación de referencia de preto de 300.000 habitantes.
A contratación realizouse a través de procedemento negociado por un importe de 30.000 euros,
CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-ZDfusymvq-9
Verificación:
CVE-PREPAR: c8997fe5-3e50-d000-cf85-a5a625b095d5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

dacordo coa Lei de Contratación do Sector Público en vigor nesa data, que contemplaba ese
procedemento para contías inferiores a 60.000 euros para contratos e servizos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-ZDfusymvq-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 14:41:02
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/139756
Data
01/02/2019 13:56

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 36212 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a denuncia da
Fiscalía referida ao falecemento dunha muller no corredor de Urxencias do Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela”, (publicada no BOPG número 359
do 20 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A Consellería de Sanidade non pode pronunciarse sobre un tema xudicializado e prestará toda
a colaboración que se considere necesaria.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-X8MR5xbZb-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 948d1288-4719-dc21-7d79-1e6f2fa08965
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-X8MR5xbZb-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 13:56:34

147921

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/139755
Data
01/02/2019 13:56

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 36213 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as actuacións que
vai levar a cabo a Consellería de Sanidade para solucionar as deficiencias existentes no
funcionamento da Unidade

de Asbestose do Complexo Hospitalario Universitario de

Ferrol, o protocolo que se está a aplicar para derivar á atención primaria os doentes
afectados e a solución prevista para o tratamento das persoas con patoloxías causadas
polo amianto e que residan fóra da área sanitaria de Ferrol”, (publicada no BOPG número
359 do 20 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde planifica a actividade asistencial co obxectivo de dar resposta ás
necesidades dos pacientes que, nestes casos son cambiantes e dependen en grande medida do
número de cidadáns que se incorporan ao programa. As persoas que se incorporan ao programa
son persoas xubiladas, dado que durante a vida laboral non é o servizo público sanitario o
responsable da súa asistencia. A incorporación de pacientes ao programa desde atención
primaria está protocolizada, e polo que se especifican as probas que se deben realizar.
Cando a demanda o require se incrementa a oferta de consultas de pneumoloxía, así como das
CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-Il4GSfj6j-6
Verificación:
CVE-PREPAR: ee3d12f1-0776-bc08-e524-1d59dccb1566
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

probas complementarias máis complexas para dar unha resposta áxil.
O seguimento dos casos leves asintomáticos son asumidos polo médico de atención primaria,
segundo o protocolo establecido.
Mantéñense as reunións periódicas de seguimento do programa coa asociación AGAVIDA e as
organizacións sindicais. Nelas realízase unha avaliación do programa que é ben valorado polos
mesmos.
Na EOXI de Ferrol está vixente desde o ano 2010 un protocolo elaborado polo servizo de
Pneumoloxía e presentado na Comisión de seguimento de traballadores con posible exposición
ao amianto no que se especifican de xeito claro os fluxos para derivar aos pacientes con
sospeita de exposición ao asbesto desde atención primaria á pneumoloxía, así como o
seguimento daqueles casos leves polo seu médico de cabeceira.
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Na actualidade se está a actualizar o protocolo tendo en conta o documento número 72 de
Normativa SEPAR: ‘Recomendaciones sobre el diagnóstico y el manejo de la patología pleural y
pulmonar por asbesto’. Este documento foi coordinado a nivel nacional pola responsable do
Servizo de Pneumoloxía do CHUF (Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol) e presentado
nun acto público en Ferrol promovido por AGAVIDA e que contou ca presenza da Xerencia da
EOXI de Ferrol.
Segundo os datos do Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a prevalencia da asbestose
recoñecida como enfermidade profesional entre os anos 1990-2010 nas provincias de Lugo,
Ourense e Pontevedra é nula. Destaca a provincia da Coruña na que están declarados 86 casos
como enfermidade profesional. O maior volume destes casos produciuse na comarca de Ferrol
ligada ao traballo no naval.
Os datos dos que dispoñemos actualmente confirman esta información, unha vez que na área de
Vigo son seguidos en consultas de pneumoloxía no HAC aproximadamente 30 pacientes. A
incidencia desta patoloxía na comarca de Vigo é comparable ao resto de España.
En cada área sanitaria xa se dispón de un protocolo de diagnóstico e seguimento das
enfermidades pulmonares en relación coa exposición ao amianto e asbesto, e nestes momentos
estase a traballar na definición dun protocolo de atención único para toda Galicia.
Polo tanto desde o Servizo Galego de Saúde, considérase que o actual modelo de atención á
exposición ao asbesto e amianto en Galicia cumpre co nivel de calidade necesarios.”

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-Il4GSfj6j-6
Verificación:
CVE-PREPAR: ee3d12f1-0776-bc08-e524-1d59dccb1566
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-Il4GSfj6j-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 13:56:24

147924

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/139748
Data
01/02/2019 13:56

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 36354 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a incidencia que
están a ter, nas unidades hospitalarias de cardioloxía, os convenios asinados polo
Sergas nos anos 2016 e 2017 coa multinacional Medtronic”, (publicada no BOPG número
359 do 20 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde formalizou acordos de colaboración para a mellora continua e para
incrementar a calidade asistencial e eficiencia operativa de unidades asistenciais con Medtronic
S.A.
Estes convenios son públicos e, como todos os convenios formalizados pola Consellería de

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-5Lvdx3FMD-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 457ce1a8-57c8-3542-c697-0a1f96c4d0a5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sanidade, atópanse dispoñibles e accesibles a toda a cidadanía no portal web da Xunta de
Galicia (https://www.xunta.gal/consulta-convenios).
Os profesionais da unidade de Cardioloxía non teñen ningún incentivo específico relacionado
coa cuestión formulada.
Os profesionais da empresa Medtronic non forman parte nin das unidades correspondentes nin
da dirección das mesmas, e non teñen relación xerárquica algunha respecto do persoal do
Servizo Galego de Saúde.
Non hai integración xerárquica de ningún membro dunha empresa externa no cadro de dirección
das unidades asistenciais das EOXIs.
Os profesionais do Sergas non están a ser tutorizados por ningunha empresa privada.
A Consellería de Sanidade continúa traballando na mellora da calidade asistencial, dunha forma
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rigorosa, utilizando argumentos técnicos e fundamentados, analizando e establecendo medidas
de mellora para que a cidadanía galega continúe a ter un sistema sanitario público seguro e de
calidade. E seguiremos realizando reunións periódicas da Comisión Técnica para avaliar e
actualizar o PROGALIAM segundo as novas evidencias dispoñibles.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-5Lvdx3FMD-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 457ce1a8-57c8-3542-c697-0a1f96c4d0a5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-5Lvdx3FMD-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 13:56:10

147927

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/139744
Data
01/02/2019 13:55

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 36358 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o coñecemento e
as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas denuncias dos
profesionais da Unidade de Dermatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario da Co
ruña referidas á suposta incompatibilidade do xefe de servizo da unidade para o
desempeño dese posto”, (publicada no BOPG número 359 do 20 de setembro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“En relación coa situación de incompatibilidade do Xefe de Dermatoloxía do Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña, segundo consta no seu expediente profesional, ten
recoñecida a compatibilidade para o exercicio profesional da medicina por conta propia mediante
Resolución da Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Relacións Laborais do 4 de xaneiro de
2001.”

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-6hGIaypUG-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 31092929-b9c6-2427-c809-90f2ed868818
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-6hGIaypUG-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 13:55:55

147929

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/145795
Data
04/02/2019 13:15

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 37027 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e outros/as deputados/as
do mesmo grupo, sobre “as carencias e deficiencias que presentan as instalacións e o
funcionamento do Centro de Saúde da Milagrosa, na cidade de Lugo, a execución
dalgunha mellora nel e a necesidade do seu desdobramento, así como o prazo previsto
para a posta en funcionamento dun novo Centro de Saúde Integral no barrio da
Residencia”, (publicada no BOPG número 363 do 27 de setembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“As últimas actuacións que se levaron a cabo no Centro de Saúde da Milagrosa fixéronse no
ano 2012, cunha nova consulta de hixienista dental, adaptación de espazos para unha sala de
técnicas en planta de semisoto e na planta baixa aseos adaptados para usuarios con problemas
de mobilidade. Unha vez aprobado o plan funcional e a toma de decisión de construír un novo
centro de saúde no barrio da residencia, no edificio do centro de saúde da Milagrosa véñense
facendo actuacións de mantemento das instalacións actuais. No momento en que se leve a cabo
o desdobramento asistencial ao novo centro da residencia, unha vez liberado o centro da
Milagrosa da presión asistencial acometeranse as melloras necesarias para a adaptación das
CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-RdwtIkHZF-9
Verificación:
CVE-PREPAR: ff5727f9-0510-c860-a045-b89cfbcd3e80
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

instalacións á nova situación de necesidades deste edificio, que verá transformada de maneira
significativa a súa organización funcional.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-RdwtIkHZF-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 13:15:52

147931

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/165841
Data
05/02/2019 16:12

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 37038 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Julio
Torrado Quintela, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia, para ga
rantir unha atención social de calidade no ámbito sanitario, do número de traballadores e
traballadoras sociais que prestan servizo na actualidade no Servizo Galego de Saúde, a
valoración que fai do papel destes profesionais nese ámbito e as súas previsións
respecto do aumento do seu número na Atención Primaria durante a X lexislatura”,
(publicada no BOPG número 363 do 27 de setembro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“A dotación de prazas de traballador social nos cadros de persoal do Sergas actualmente é de
77, que están a traballar cun nomeamento estable nos cadros de persoal do Sergas, ademais do
persoal substituto/eventual que xustifiquen as necesidades do servizo.

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-EVqdqV3xY-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 22277801-5846-bc85-7a21-e3009f6320c9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Nas OPES de 2015 e 2016 ofertáronse 16 prazas en cada unha delas.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-EVqdqV3xY-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/02/2019 16:12:17

147933

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/165840
Data
05/02/2019 16:12

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 37055 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Concepción Burgo López e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia respecto da
implantación do servizo de Hemodinámica as 24 horas do día comprometido no Hospital
Universitario Lucus Augusti, de Lugo, e, se é o caso, a data da súa entrada en
funcionamento”, (publicada no BOPG número 363 do 27 de setembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A Unidade de Hemodinámica do Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo ampliará o seu
horario de funcionamento de forma continuada a 24 horas para procedementos urxentes e
anxioplastias primarias a mediados de febreiro.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-U4amUCZkr-6
Verificación:
CVE-PREPAR: b38c1878-de68-a0c8-e860-92dc9e0334d7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 1 de 1

147934

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-U4amUCZkr-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/02/2019 16:12:09

147935

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/165839
Data
05/02/2019 16:12

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 37358 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento polo Goberno galego do estado de
deterioración e carencias que presenta o Centro de Saúde de Cee, o mantemento dalgún
contacto co Concello ao respecto e as xestións que vai levar a cabo para evitar os
inconvenientes e perigos que ocasiona esa situación, así como as previsións respecto da
súa dotación dun servizo de Ortopantomografía e a asunción da súa xestión directa”,
(publicada no BOPG número 365 do 3 de outubro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“O traspaso da xestión do centro de saúde do concello de Cee ao Servizo Galego de Saúde non
poderá levarse a cabo mentras non se formalice a cesión patrimonial.
A referida cesión patrimonial non se poderá formalizar en escritura pública ata o momento en que

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-d4crgkxNX-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 70d42027-36e8-d452-8a03-bf399572c917
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

o Concello achegue toda a documentación requirida para a formalización do traspaso.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 1 de 1

147936

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-d4crgkxNX-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/02/2019 16:12:02

147937

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/147111
Data
04/02/2019 16:00

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38016 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luís Bará Torres e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego referida á situación
da atención primaria e aos problemas derivados da carencia de pediatras para cubrir as
prazas vacantes e facer substitucións, as medidas que está a levar a cabo para reverter
esta situación e as súas previsións ao respecto, así como as súas intencións en canto á
cobertura da praza de pediatra no Centro de Saúde de Mondariz, de xeito permanente e
con horario completo, no caso do traslado do seu titular”, (publicada no BOPG número 368
do 10 de outubro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-tYpYsPAbY-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 989fec51-60d8-a105-c841-ccc1683597a9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“En Galicia, e no resto de España, é sobradamente coñecido que existe un déficit de pediatras.
En Galicia cóbrense as xubilacións, as baixas, os permisos e as vacacións, sempre que é
posible.
O concello de Mondariz conta con 463 menores de 14 anos. Durante o mes de agosto, e algúns
días de setembro, por mor da ausencia imprevista da pediatra titular, a atención sanitaria aos
nenos e nenas do citado cupo trasladouse ao Centro de Saúde de Ponteareas, ante a
indispoñibilidade de persoal substituto.
Dende o pasado 25 de setembro, a consulta de pediatría volveuse a retomar no propio centro de
saúde de Mondariz.
No concurso de traslados que se está a levar a cabo nestes momentos, a pediatra titular obtivo
destino noutro centro. Está previsto sacar a praza vacante para a súa cobertura por aqueles
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especialistas dispoñibles.
Desde o Servizo Galego de Saúde estase a traballar co único obxectivo de garantir a asistencia
pediátrica especializada de forma estable e continuada, fortalecendo a Atención Primaria.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-tYpYsPAbY-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 989fec51-60d8-a105-c841-ccc1683597a9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-tYpYsPAbY-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 16:00:18

147940

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/147110
Data
04/02/2019 16:00

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38701 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luís Bará Torres e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego referidas aos
prazos de construción, o orzamento, a dotación e equipamento do Centro de Saúde de
Bouzas, no concello de Vigo”, (publicada no BOPG número 375 do 24 de outubro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos ao exposto na comparecencia do conselleiro de Sanidade en Comisión 3ª, para
expoñer os orzamentos da Consellería para o ano 2019, que tivo lugar o 30 de outubro de 2018.
O enlace no que pode ser consultado é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facenda-orzamentos2018-10-30.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-X4VpbUSWp-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 042c1710-ed11-3a20-46f6-582068c44fe4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-X4VpbUSWp-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 16:00:08

147942

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/165838
Data
05/02/2019 16:11

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38711 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego en relación coa
carencia dun segundo equipo no Punto de Atención Continuada de Ponteceso e tempo
necesario para o desprazamento desde este ata o hospital máis próximo, os datos
referidos aos contratos temporais realizados na época de verán con destino a ese PAC e
a opinión da Xunta de Galicia respecto da atención sanitaria ofrecida nel”, (publicada no
BOPG número 375 do 24 de outubro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Punto de Atención Continuada (PAC) que da asistencia fóra da quenda ordinaria de atención
aos municipios de Ponteceso, Laxe e Cabana, cumpre rigorosamente as normas que regulan a
ordenación de recursos de atención primaria e atención urxente extrahospitalaria en Galicia.
O PAC xunto cos servizos de atención primaria dos municipios aos que dá asistencia, dá
cobertura a 13.000 usuarios/as e conta con dotación e recursos de medicina de familia,

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-uFB74IcSs-2
Verificación:
CVE-PREPAR: ce590d74-1fe4-7167-45f1-59fcaaaea544
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

enfermaría e persoal de servizos xerais.
Hai un equipo de medico/a e enfermeiro/a en horario de 15.00 a 8.00 horas todos os días da
semana, e un reforzo dun segundo equipo de atención os días festivos e os domingos, nos que
non hai atención ordinaria, en horario de 8.00 a 15.00 horas, segundo a frecuentación e
demanda da poboación, sendo que nesta franxa de atención hai dous médicos/as e dúas
enfermeiras/os.
A xestión das coberturas no caso de ausencias realízase ao 100% no PAC, realizando a
contratación que corresponde a esas coberturas segundo os acordos asinados coas centrais
sindicais.
O número de cidadáns aos se dá cobertura non só non se ten incrementado dende a creación do
PAC, senón que ten diminuído nun 20% pasando dunha poboación de 15.000 persoas ás actuais
13.000. Os ratios de poboación atendida e as asistencias realizadas, avaliando os datos de
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2017, non xustifican un aumento da dotación, contemplando os datos medios de asistencias por
profesional e día.
A través dos Puntos de Atención Continuada, que complementan aos equipos de atención
primaria na quenda ordinaria de atención, dáse resposta e resólvense a maioría das demandas
de atención, sen que as persoas teñan que desprazarse fóra da súa contorna para recibir
asistencia sanitaria urxente. Esta accesibilidade está a disposición da poboación no PAC de
Ponteceso-Laxe-Cabana.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-uFB74IcSs-2
Verificación:
CVE-PREPAR: ce590d74-1fe4-7167-45f1-59fcaaaea544
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-uFB74IcSs-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/02/2019 16:11:53

147945

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/165958
Data
05/02/2019 17:34

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38924 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto das
interrupcións rexistradas entre os meses de xuño e setembro de 2018 no servizo
sanitario do Centro de Saúde de Soutelo de Montes, os datos referidos ás producidas ao
longo do ano, así como as medidas de reforzo previstas para as campañas de vacinación
e a cobertura das vacacións da matrona do servizo de pediatría do Centro de Saúde de
Forcarei”, (publicada no BOPG número 375 do 24 de outubro de 2018), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“A pesar da escaseza de profesionais en listas de substitución, a xestión das libranzas e
vacacións dos profesionais, faise con criterios técnicos que garanten unha asistencia sanitaria de
calidade a todos os pacientes e facilita o goce de vacacións regulamentarias. O Servizo sanitario
non se interrompeu en Soutelo nin en Forcarei.
Os meses e horas de ausencias durante o 2018 no Centro de Saúde de Soutelo de Montes foron
CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-0AvPW0WxT-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 32860cb1-e0f4-7438-dfd3-ebd8f1dfbb65
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

os seguintes:
No mes marzo, dous días de ausencia de dúas horas cada día; no mes de abril un día de
ausencia de 3 horas; no mes de xuño un día de ausencia de 3 horas e no mes de xullo dous días
cun total de 7 horas. En todos os casos se xurdira algunha incidencia durante esas horas,
derivaríase ao Centro de Saúde de Forcarei, ademais notificaríase ao 061 esta circunstancia.
A vacinación da poboación realízase ao longo de todo o ano tanto en adultos como en pediatría
de acordo co calendario vacinal establecido para cada idade.
Coincidindo co final de outono e comezo do inverno, prodúcese cada ano unha campaña dirixida
a protexer á poboación máis vulnerable da gripe, realizada polo equipo asistencial, que xestiona
e programa dita campaña de cada cota de profesionais en cada Centro de Saúde.
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No caso da pediatría, en vacacións do/a titular procédese ao bloqueo de axenda e a valoración
dos nenos por parte do médico de familia, con coñecemento e capacitación para atender aos
menores.
No caso da matrona, cunha actividade media de 1,33 pacientes ao día, ao non dispoñer de
matronas nas listas de substitución, prográmase a súa actividade antes das vacacións e as
necesidades ou incidencias que xurdan durante a ausencia desta, son atendidas pola matrona
de Cotobade, tanto en Carballedo como en Tenorio e valoradas polo médico de familia en caso
de problemas de saúde. As urxencias obstétricas e xinecolóxicas aténdense no Hospital de
referencia durante todo o ano.
A análise da actividade dos Centros de Saúde de Forcarei e Soutelo reflicten que a dotación é
adecuada para poder garantir unha asistencia sanitaria de calidade, tanto en adultos como na
poboación infantil, para os veciños deste municipio.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-0AvPW0WxT-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 32860cb1-e0f4-7438-dfd3-ebd8f1dfbb65
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-0AvPW0WxT-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/02/2019 17:34:14

147948

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/165836
Data
05/02/2019 16:11

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 39295 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela, e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns da Xunta de Galicia para introducir, no
Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas que acompaña o Proxecto de lei de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, unha
modificación na atención pediátrica, a través da creación da figura do pediatra de área”,
(publicada no BOPG número 378 do 31 de outubro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“Representantes da Consellería de Sanidade, da Sociedade de Pediatría de Galicia (Sopega) e
da Asociación Galega de Pediatría de Primaria (Agapap) reuníronse para analizar a proposta de
creación, dentro do ámbito do Servizo Galego de Saúde, da nova categoría estatutaria de
persoal facultativo de especialista de pediatría de área. A creación desta nova categoría de
pediatra de área foi unha medida avaliada nas distintas reunións que a Administración sanitaria
mantivo anteriormente coas sociedades pediátricas para paliar o déficit deste tipo de
especialistas, así como cos colexios médicos e co Consello Asesor de Pacientes.

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-ypBzBvTAy-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 93d82911-44d9-8cf7-85b3-1b411c536542
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Tratábase, en definitiva, doutra proposta coa que o Sergas quería afrontar o déficit de pediatras
que afecta ao conxunto dos sistemas de saúde, nunha comunidade como a galega na que o 90
por cento das prazas de pediatras están cubertas con profesionais especializados.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-ypBzBvTAy-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/02/2019 16:11:21

147950

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/147109
Data
04/02/2019 15:59

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 39319 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto
da cobertura dos permisos e das vacacións do persoal facultativo do Centro de Saúde de
Catoira”, (publicada no BOPG número 378 do 31 de outubro de 2018), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“A escaseza de profesionais de Atención Primaria é unha realidade que afecta non só a nosa
Comunidade Autónoma senón tamén ao resto de Comunidades Autónomas de España.
No Centro de Saúde de Catoira hai unha profesional en situación de IT desde o 18 de setembro
de 2018. Desde ese momento nos meses de setembro, outubro e novembro foi cuberta a súa
ausencia ben por substitución ou por intersubstitución.
A dotación de profesionais realízase con criterios exclusivamente técnicos, que teñen en conta
entre outros: o número de habitantes, a dispersión xeográfica, o envellecemento da poboación, a
isócrona respecto do hospital de referencia así como do PAC, etc.

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-BvkR3Duo3-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 95eeedb7-6796-f270-e648-799f29083b63
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

As ausencias dos profesionais, estanse a cubrir cos mesmos criterios que en calquera outro
Centro de Saúde, e que garanten unha asistencia e accesibilidade adecuada á poboación.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-BvkR3Duo3-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 15:59:57

147952

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/145794
Data
04/02/2019 13:15

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 39717 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “a opinión da Xunta de Galicia referida ao peche do centro da
Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home na cidade de Lugo, as actuacións previstas
para garantir a continuidade dos proxectos de iniciativa social consolidados que prestan
servizos de xeito descentralizado co fin de evitar a derivación das persoas usuarias a
outras provincias, así como para fiscalizar o cumprimento da lexislación polas
institucións e entidades de iniciativa social que perciben subvencións ou recursos
públicos, e os datos referidos aos recursos asistenciais de trastornos adictivos
existentes na provincia”, (publicada no BOPG número 383 do 14 de novembro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á reposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á pregunta oral en pleno
número 39479, que tivo lugar no pleno do 7 de novembro de 2018.
O enlace na que pode ser consultada é o seguinte:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-d6TE4Y74D-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 5e2cd255-6372-3713-db59-3d679bbe7c94
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-11-07?
part=d35991c9-ce7a-4a15-97df-b6346cfd2c0a&start=16619.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-d6TE4Y74D-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 13:15:43

147954

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/147108
Data
04/02/2019 15:59

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 39994 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión e a actuación que vai levar a
cabo o Goberno galego en relación coas denuncias do persoal de enfermaría do Hospital
Comarcal do Salnés referidas á situación de sobrecarga asistencial que está a padecer,
como consecuencia do pechamento da terceira planta do centro”, (publicada no BOPG
número 383 do 14 de novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“As camas do Hospital do Salnés están sempre dispoñibles, independentemente de que en
algún período de tempo non estean activas.

O Plan de Hospitalización de período estival

contempla que se monitoriza diariamente tanto a demanda asistencial como a presión de
urxencias, de tal xeito que se o número de pacientes pendentes de ingreso sen cama asignada
no servizo de urxencias ás 15 horas é maior de 5 ou o nivel de ocupación das camas de
hospitalización é igual ou maior ao 90%, se procede a poñer en funcionamento as camas
precisas da terceira planta. Dentro das melloras no ámbito dos recursos humanos a través do
Plan de estabilidade do emprego e provisión de prazas do persoal estatutario do Servizo Galego

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-xQrLlxdeA-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 77f73087-c744-6319-4c66-8b3da0e46fd8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de Saúde en total estabilizáronse no Salnés 42 profesionais.

O total de profesionais

estabilizados na primeira fase foron 27, na segunda fase 9 e na terceira fase 6.
O Sergas, como ven facendo ata o de agora, dotará de recursos humanos ao Hospital do Salnés
segundo as necesidades asistencias o requiran.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-xQrLlxdeA-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 15:59:49

147956

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/147107
Data
04/02/2019 15:59

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40000 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento, a opinión e as actuacións
previstas polo Goberno galego en relación coas demandas dos traballadores das
empresas concesionarias do servizo de transporte sanitario terrestre, así como o control
que está a levar a cabo respecto da prestación do servizo”, (publicada no BOPG número
383 do 14 de novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Goberno galego é coñecedor de que as centrais sindicais dos traballadores das ambulancias
do transporte sanitario terrestre están a demandar a negociación do Convenio Colectivo para as
empresas e traballadores de transporte de enfermos e accidentados en ambulancia na
Comunidade Autónoma de Galicia prorrogado desde o ano 2016.
En relación ao transporte sanitario urxente terrestre concertado pola Fundación Pública
Urxencias Sanitarias de Galicia-061, trátase dun servizo que garante a todos os cidadáns
galegos a accesibilidade, a equidade, e a eficiencia

dunha asistencia de alta calidade. Un

servizo que acada elevados niveis de satisfacción por parte dos usuarios cunha puntuación
CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-PeLiFOqWu-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 6a6a5d98-aa63-4372-b7a3-24b3500573e5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

media do servizo de 9,3 (nunha escala de 0 a 10).”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-PeLiFOqWu-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 15:59:41

147958

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/139741
Data
01/02/2019 13:55

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40019 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as razóns do Ser
gas para manter o actual modelo de xestión da Resonancia Magnética na Estrutura
Organizativa de Xestión Integrada de Vigo e para non aplicar o mesmo funcionamento
que no resto dos hospitais do Sergas, así como as súas previsións referidas á
rectificación en relación co plan aprobado ao respecto”, (publicada no BOPG número 387
do 22 de novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Con data 27 de maio de 2016 asinouse o acordo de integración funcional da unidade de

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-wkqo0ShXf-1
Verificación:
CVE-PREPAR: defda661-adc1-b3f4-d312-1a496772f8c9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

resonancias magnéticas fixas xestionadas por Galaria no servizo de Radioloxía da EOXI de Vigo
seguindo un sistema de funcionamento por áreas anatómicas. Este proceso iníciase pola
solicitude dos profesionais do servizo de radiodiagnóstico da EOXI, cumpríndose os obxectivos
iniciais desta solicitude:
- incorporar aos profesionais do servizo de radiodiagnóstico da EOXI á realización de probas de
RM.
- modificar a organización do servizo cara un modelo por órganos e sistemas.
Dende a xerencia do SERGAS asumiuse a formalización deste proceso a través do plan
operativo para unha execución de forma ordenada e planificada.
Finalmente debe terse en consideración que á unidade de RM de Galaria leva a cabo, ademais
da actividade que se lle asigna neste momento dentro da área de servizo compartido da EOXI, á
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correspondente as RM móbiles que se desprazan aos hospitais comarcais.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-wkqo0ShXf-1
Verificación:
CVE-PREPAR: defda661-adc1-b3f4-d312-1a496772f8c9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-wkqo0ShXf-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 13:55:46

147961

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/147106
Data
04/02/2019 15:59

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40103 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento polo Goberno galego dos
prexuízos que lle vai a ocasionar á poboación o peche do Centro de Saúde de Castro, no
Concello de Carballedo, así como a valoración da posibilidade de mantelo aberto aínda
que fose unhas horas durante algúns días á semana”, (publicada no BOPG número 387 do
22 de novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A actividade asistencial do Consultorio de Castro de Carballedo a partir de agora será prestada
no centro de Saúde da Barrela. A equidade na prestación sanitaria queda garantida e a
accesibilidade dos seus usuarios para a cobertura sanitaria non se verá afectada xa que o
Centro de Saúde da Barrela dista do Consultorio de Carballedo 3 km. O edificio situado na
Barrela é de recente construción (ano 2010), e conta con todas as melloras desde o punto de
vista arquitectónico e técnico, o que vai permitir que mellore a confortabilidade e a comodidade
para os usuarios e para os profesionais sanitarios. A unificación do persoal nun só centro vai
permitir unha mellor coordinación entre profesionais así como a mellora da atención aos

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-ah7IK9au0-5
Verificación:
CVE-PREPAR: e613d208-1073-72c2-3633-7fe148f84ba5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

pacientes, potenciando as visitas programadas tanto no Centro de Saúde como no domicilio.
Neste sentido vaise potenciar tamén a coordinación no Concello (traballadora social, vehículos
municipais para o desprazamento a domicilio programados, ...).”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-ah7IK9au0-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 15:59:34

147963

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/165835
Data
05/02/2019 16:11

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40149 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego referida á situación
da atención pediátrica no concello de Zas, as súas previsións en relación co resta
blecemento das trinta e cinco horas semanais de atención que se viñan prestando, así
como o establecemento dalgunha compensación económica para aquelas familias que
teñen que desprazarse ata 40 quilómetros para recibila e as medidas previstas ao
respecto”, (publicada no BOPG número 387 do 22 de novembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A atención primaria de saúde na Comunidade Autónoma de Galicia, organízase en Servizos de
Atención Primaria, que son as estruturas básicas para a prestación de servizos sanitarios á
poboación.
Cada servizo pode ter unha ou varias unidades de atención primaria (centros de saúde) que se

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-wud1gGN6h-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 6cdcde76-8680-6a48-a412-7bb9532ca2b3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

localizan en distintos puntos de atención, intentando aproximarse, sempre que sexa posible, á
poboación atendida, e que están dotadas de persoal sanitario e persoal de servizos xerais que
se adecúa ao ratio de poboación con tarxeta sanitaria (TIS).
Actualmente existe, en Galicia e no conxunto do España, un déficit de especialistas en pediatría
dispoñibles de ser contratados para cubrir as prazas xa existentes nos centros de saúde. Esta
situación vese agravada nos períodos de ausencias estivais dos cadros de persoal habituais,
que están recollidas como dereito dos traballadores.
Nos últimos anos a poboación pediátrica atendida en Baio e Zas diminuíu un 51%, de xeito que
pasou de case 600 nenos e nenas no ano 2000 aos pouco máis de 300 actuais, o que xustifica o
axuste dos horarios de atención.
En relación ás horas de cobertura da atención pediátrica nos municipios que se realizaban en
quenda completa de mañá, se reaxustaron no ano 2018 a un horario de 12 a 15 horas.
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Na actualidade, nos municipios de Baio e Zas hai unha pediatra que da cobertura todos os días
da semana a unha poboación de 331 nenos/as: os luns e xoves no centro de Baio, e os martes,
mércores e venres no centro de saúde de Zas, cunha media de ocupación das axendas no ano
2018 de 10 nenos/as por día. No horario do centro de saúde, se presta tamén atención por
médicos/as de familia, que están capacitados para realizar asistencia, se fose preciso, á
poboación infantil.
Os nenos de Baio e Zas contan con atención pediátrica, estando o servizo garantido para a
poboación cuberta, cunha proximidade razoable e nuns horarios que permiten a conciliación da
vida laboral, escolar e familiar.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-wud1gGN6h-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 6cdcde76-8680-6a48-a412-7bb9532ca2b3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-wud1gGN6h-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/02/2019 16:11:12

147966

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/147105
Data
04/02/2019 15:59

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40241 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego dos datos
referidos ás interrupcións voluntarias do embarazo, o número de derivacións a clínicas
privadas e o uso de métodos anticonceptivos en Galicia, así como as actuacións e
medidas previstas ao respecto”, (publicada no BOPG número 387 do 22 de novembro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo director xeral de Asistencia Sanitaria á pregunta oral en
comisión número 36.648 que tivo lugar na sesión da Comisión 5ª do 14 de novembro de 2018,
na que indicou que o obxectivo do Sergas é garantir a calidade asistencial na prestación dos
servizos sanitarios a todas as mulleres independentemente do lugar de Galicia no que residan e
que no caso das Interrupcións voluntarias do embarazo se estableceron os protocolos e circuítos
asistenciais que garanten o cumprimento da Lei Orgánica 2/2010, de saúde sexual e reprodutiva
e da interrupción voluntaria do embarazo.
O enlace no que se pode consultar tal resposta é o seguinte:
CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-diHQqP0f5-6
Verificación:
CVE-PREPAR: c55be0e2-fd46-6035-94c7-96e446067102
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2018-11-14?part=e7098c78-0df8-4918-9995-76af521e903a&start=9414.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-diHQqP0f5-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 15:59:27

147968

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/147104
Data
04/02/2019 15:59

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40243 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego da
educación sexual en Galicia, a formación e información que se está a trasladar á mo
cidade na materia e as novas actuacións previstas nese eido, así como a realización dal
gún estudo das causas da incidencia que está a ter o non uso de métodos
anticonceptivos na porcentaxe rexistrada de embarazos non desexados, e a adopción de
medidas ao respecto”, (publicada no BOPG número 387 do 22 de novembro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo director xeral de Asistencia Sanitaria á pregunta oral en
comisión número 36.648 que tivo lugar na sesión da Comisión 5ª do 14 de novembro de 2018,
na que indicou que o obxectivo do Sergas é garantir a calidade asistencial na prestación dos
servizos sanitarios a todas as mulleres independentemente do lugar de Galicia no que residan e
que no caso das Interrupcións voluntarias do embarazo se estableceron os protocolos e circuítos
asistenciais que garanten o cumprimento da Lei Orgánica 2/2010, de saúde sexual e reprodutiva

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-Lx5wOMfMz-7
Verificación:
CVE-PREPAR: e8e827f8-6b87-62e7-6614-6d915fceeea9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

e da interrupción voluntaria do embarazo.
O enlace no que se pode consultar tal resposta é o seguinte:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2018-11-14?part=e7098c78-0df8-4918-9995-76af521e903a&start=9414.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 1 de 1
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-Lx5wOMfMz-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 15:59:01

147970

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/139740
Data
01/02/2019 13:55

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40249 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “os plans de
continxencias previstos polo Goberno galego para evitar as situacións de saturación nos
servizos de urxencias dos hospitais do Sergas, a consecuencia dos picos da gripe ou
outras enfermidades infecciosas, as súas razóns para non atender as demandas dos
profesionais referidas aos medios e dispositivos de asistencia necesarios e o prazo
previsto para mellorar os cadros de persoal dos centros sanitarios públicos, así como a
súa opinión respecto do prazo de tempo razoable para a permanencia dunha persoa nun
servizo de urxencias dende a súa entrada ata o seu ingreso en planta”, (publicada no
BOPG número 387 do 22 de novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta á interpelación número 3070, facilitada polo Conselleiro de Sanidade,
no Pleno que tivo lugar o 22 de maio de 2018.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-znQfRNvvY-9
Verificación:
CVE-PREPAR: f6949e60-00a8-73a5-9003-5e0a4fdeb411
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-znQfRNvvY-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 13:55:37

147972

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/139739
Data
01/02/2019 13:55

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40262 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a opinión da Xunta
de Galicia respecto da política de que está a levar a cabo co peche de servizos na
sanidade, as súas razóns para manter pechada a terceira planta do Hospital Comarcal do
Salnés, tendo en conta a incidencia que está a ter nas demais plantas e nas urxencias,
así como para non cubrir as ratios de persoal necesarias para atender a demanda
asistencial da poboación da que se ocupa ese centro”, (publicada no BOPG número 387 do
22 de novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-OLrVZ6atz-4
Verificación:
CVE-PREPAR: a94244d8-e109-bb38-2b37-6b7227115dd5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“As diferentes EOXIS do Servizo Galego de Saúde establecen a planificación estival na
hospitalización. Con esta planificación adaptase as camas operativas ás necesidades que se
producen no verán. A hospitalización redúcese en verán deste xeito as camas operativas se
axustan a esa menor demanda. Unha parte desa diminución da necesidade ven dada pola
diminución da demanda en verán pero tamén pola menor actividade que se realiza por coincidir
este período coas vacacións dos profesionais.
No Hospital do Salnés durante os meses de xullo, agosto e setembro debido ao período
vacacional dos traballadores, e en ausencia de substitutos para facer dita cobertura, faise
necesaria unha reordenación dos recursos axeitada á actividade asistencial.
Como consecuencia do anterior, desde o 1 de xullo ata o 30 de setembro, a terceira planta de
hospitalización non se utiliza porque son suficientes as plantas primeira e segunda para cubrir á
actividade asistencial.
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Non obstante, a terceira planta permanece dispoñible, é dicir, as camas están preparadas para
ser utilizadas en calquera momento, como así se fixo.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-OLrVZ6atz-4
Verificación:
CVE-PREPAR: a94244d8-e109-bb38-2b37-6b7227115dd5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-OLrVZ6atz-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 13:55:29

147975

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/147103
Data
04/02/2019 15:58

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40347 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión, as medidas e as actuacións
previstas polo Goberno galego en relación coas queixas referidas ás deficiencias
existentes no Servizo de Oncoloxía Pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela”, (publicada no BOPG número 387 do 22 de novembro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“De maneira continua e seguindo os protocolos establecidos polo servizo de

Medicina

Preventiva realízanse revisións que permiten que se leven a cabo as reparacións que sexan
necesarias, como neste caso puntual, o foi a reparación das baldosas caídas.
A limpeza das habitacións é diaria e se realiza baixo os controis habituais polo servizo de
Medicina Preventiva.
Os pacientes inmunodeprimidos teñen un risco maior de infeccións oportunistas (endóxenas e

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-b0GlZI67V-7
Verificación:
CVE-PREPAR: c5a16010-5084-2780-59c8-876d868c8057
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

nosocomiais) e polo tanto precisan de intervencións especiais de control de infeccións para
evitar a transmisión en entornos de atención médica.
Para os pacientes neutropénicos, na maioría dos hospitais se usa unha forma de aillamento
protector. Isto abarca desde o entorno de protección total (habitacións con filtro HEPA e fluxo de
aire laminar e presión positiva) ata o aillamento inverso simple con precaucións estándar (uso de
mascarilla e bata).
Actualmente, as únicas circunstancias nas que se recomenda aillamento protector total é para
pacientes receptores de trasplante de precursores hematopoyéticos alogénico e as anemias
aplásticas severas. Nos pacientes inmunodeprimidos é suficiente co aillamento inverso simple
que é o que se pode levar a cabo nas habitacións non chamadas de aillamento.
A sala de espera dos pacientes oncolóxicos está dotada de material para nenos (cadeiras,
mesas, xogos, TV, videoconsola, libros), e polo que se refire aos tempos de agarda para consulta
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son consecuencia de que os pacientes acoden a primeira hora para realizar as analíticas polo
que a consulta non pode comezar ata que non se teña o resultado das mesmas, pois moitos dos
ingresos, tratamentos ou transfusións dependen dos resultados das analíticas.
Nestes momentos desde a Xerencia se está a realizar unha análise da ocupación da área de
pediatría co obxectivo de dimensionar adecuadamente á área de hospitalización de
oncopediatría así como outras actuacións a levar a cabo nas áreas ambulatorias.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-b0GlZI67V-7
Verificación:
CVE-PREPAR: c5a16010-5084-2780-59c8-876d868c8057
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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147977

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-b0GlZI67V-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 15:58:29

147978

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/165834
Data
05/02/2019 16:10

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40443 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o coñecemento e a opinión da Xunta de Galicia
referida á situación asistencial que se está a producir no Centro de Saúde de Mugardos,
así como as razóns que hai para non cubrir nel as ausencias do persoal”, (publicada no
BOPG número 391 do 29 de novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O edificio do Centro de Saúde do Concello de Mugardos vén de asumirse tras o acordo asinado
coa FEGAMP e nos últimos meses realizáronse as seguintes intervencións de acondicionamento
do mesmo:
Instalación dun elevador
Reordenación dos espazos de asistencia infanto-maternal
Cambio da instalación de calefacción a unha máis eficiente.
Procederase tamén a reparación das cubertas e illamento, mellorando a eficiencia acústica,
pendente da preceptiva licencia municipal. Coma xa se informou ao concello, as dificultades para

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-95oGDjgVL-6
Verificación:
CVE-PREPAR: cfce11a1-e0d7-ece1-0985-f0c6a0f58e44
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

dispor de facultativos nas listas de contratación fai que estea limitada a cobertura das ausencias.
Ademais o proceso de concurso de traslado e os períodos de toma de posesión dos mesmos
dificultaron a cobertura de facultativos na xerencia, e polo tanto tamén no concello de Mugardos.
En Galicia cóbrense as xubilacións, as baixas, permisos e as vacacións sempre que é posible.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 1 de 1
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-95oGDjgVL-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/02/2019 16:10:53

147980

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/165833
Data
05/02/2019 16:10

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40548 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración da Consellería de Sanidade respecto da
derivación ao Centro de Saúde de Ponteareas, na provincia de Pontevedra, das 593
crianzas correspondentes aos centros de saúde de Mondariz, Mondariz-Balneario e do
Covelo, así como as súas previsións en relación coa cobertura da baixa dunha das
pediatras do consultorio de Ponteareas”, (publicada no BOPG número 391 do 29 de
novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-Pr5i4yPmL-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 8c268157-1061-5fe0-a0c1-0bdbfcba6342
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“En Galicia, e no resto de España, é sobradamente coñecido que existe un déficit de pediatras.
En Galicia cóbrense as xubilacións, as baixas, os permisos e as vacacións, sempre que é
posible.
O concello de Mondariz conta con 463 menores de 14 anos. Durante o mes de agosto, e algúns
días de setembro, por mor da ausencia imprevista da pediatra titular, a atención sanitaria aos
nenos e nenas do citado cupo trasladouse ao Centro de Saúde de Ponteareas, ante a
indispoñibilidade de persoal substituto.
Dende o pasado 25 de setembro, a consulta de pediatría volveuse a retomar no propio centro de
saúde de Mondariz.
No concurso de traslados que se está a levar a cabo nestes momentos, a pediatra titular obtivo
destino noutro centro. Está previsto sacar a praza vacante para a súa cobertura por aqueles
especialistas dispoñibles.
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Desde o Servizo Galego de Saúde estase a traballar co único obxectivo de garantir a asistencia
pediátrica especializada de forma estable e continuada, fortalecendo a Atención Primaria.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-Pr5i4yPmL-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 8c268157-1061-5fe0-a0c1-0bdbfcba6342
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-Pr5i4yPmL-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/02/2019 16:10:19

147983

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/145792
Data
04/02/2019 13:15

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40570 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “a opinión do
Goberno galego referida ao peche dos centros do Proxecto Home de Lugo e Pontevedra,
as actuacións previstas para garantir o mantemento dos servizos que están a prestar de
xeito descentralizado os proxectos de iniciativa social consolidados, así como para
fiscalizar o cumprimento das condicións laborais e de calidade asistencial establecidas
na lexislación vixente polas institucións e entidades de iniciativa social que perciben
subvención ou recursos públicos, e os datos referidos aos recursos asistencias de
trastornos aditivos que hai na provincia de Lugo”, (publicada no BOPG número 391 do 29
de novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á reposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á pregunta oral en pleno
número 39479, que tivo lugar no pleno do 7 de novembro de 2018.
Pode consultarse a mesma no seguinte enlace:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-Czpsp0bUq-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 2b4f8cb5-e649-5991-23f9-a9be492c6db9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-11-07?
part=d35991c9-ce7a-4a15-97df-b6346cfd2c0a&start=16619.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-Czpsp0bUq-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 13:15:32

147985

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/174949
Data
06/02/2019 15:41

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40665 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “a incidencia que
está a ter, no cumprimento dos seus fins e no aumento das visitas ás persoas tuteladas,
a escasa dotación orzamentaria e de medios humanos da Fundación Galega para o
impulso da Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en Situación de Dependencia,
FUNGA, así como a valoración da Xunta de Galicia respecto da súa eficacia, a súa
coordinación cos servizos sociais comunitarios e o nomeamento do seu DirectorXerente”, (publicada no BOPG número 391 do 29 de novembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política
Social, que ten o seguinte contido:
“O labor da Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas desenvólvese cos actuais
recursos cun gran nivel de profesionalidade e eficiencia. Hai menos de dous anos que o cadro de
persoal se incrementou nun 21%, e exercicio tras exercicio, se vén incrementando tamén a
dotación orzamentaria asignada á Fundación. O incremento no número de visitas a tutelados
será posible a través dunha programación do traballo cada día máis eficiente.
CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-31jXGtgPi-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 5b1d86b4-e0b5-eaa5-0ec5-12b1eef7f5d7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A Xunta de Galicia considera de enorme valor o labor da Funga. Un labor imprescindible no eido
social, e que se desenvolve cun alto grao de profesionalidade e implicación, co obxectivo
principal de garantir o benestar das persoas tuteladas, sobre as que se fai un seguimento
constante e programado, de acordo coas atribucións que ten encomendadas a Fundación,
personalizadas segundo o establecido en cada sentenza xudicial.
A Funga mantén un diálogo fluído e unha coordinación permanente cos servizos sociais
comunitarios. Porén, seguirá implementando cantas medidas sexan precisas para avanzar nun
traballo conxunto cada día máis efectivo.
Non consta que exista unha relación entre o cadro de persoal da Fundación e a presunta
comisión de delitos ou sufrimento dos mesmos por parte das persoas tuteladas. Ata o de agora,
ningunha sentenza xudicial determinou mala praxe ou responsabilidade por parte da Funga
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neste tipo de casos. A Funga, como entidade tutelar, solicita para as persoas baixo a súa titoría,
e na súa representación, todos aqueles recursos aos que teñen dereito, procurando que se faga
un uso racional dos mesmos, unha vez concedidos.
O nomeamento da Dirección-Xerencia fíxose de acordo coa normativa vixente, reunindo a
persoa nomeada a cualificación requirida para o desempeño do cargo, cuxas retribucións son as
contempladas no Proxecto de Orzamentos Xerais da Xunta de Galicia para o ano 2019.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-31jXGtgPi-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 5b1d86b4-e0b5-eaa5-0ec5-12b1eef7f5d7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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147987

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-31jXGtgPi-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/02/2019 15:41:25

147988

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/145697
Data
04/02/2019 13:06

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40851 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “os datos referidos á decisión da Xunta de Galicia de reorganizar a
asistencia sanitaria que se viña prestando no concello de Carballedo, as súas razóns
para diminuír o número de profesionais de Medicina de Familia e pechar o consultorio de
Castro de Carballedo, a incidencia que van ter esas medidas, así como as novas formas
de asistencia sanitaria que vai implantar nese concello”, (publicada no BOPG número 394
do 5 de decembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-WvD94x53p-2
Verificación:
CVE-PREPAR: d0f35e24-c7e4-ebe1-3de8-c7ceef5c3e78
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“A actividade asistencial do Consultorio de Castro de Carballedo a partir de agora será prestada
no centro de Saúde da Barrela.
A equidade na prestación sanitaria queda garantida e a accesibilidade dos seus usuarios para a
cobertura sanitaria non se verá afectada xa que o Centro de Saúde da Barrela dista do
Consultorio de Carballedo 3 km.
O edificio situado na Barrela é de recente construción (ano 2010), e conta con todas as melloras
desde o punto de vista arquitectónico e técnico, o que vai permitir que mellore a confortabilidade
e a comodidade para os usuarios e para os profesionais sanitarios.
A unificación do persoal nun só centro vai permitir unha mellor coordinación entre profesionais
así como a mellora da atención aos pacientes, potenciando as visitas programadas tanto no
Centro de Saúde como no domicilio. Neste sentido vaise potenciar tamén a coordinación no
Concello (traballadora social, vehículos municipais para o desprazamento a domicilio
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programados, ...).”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-WvD94x53p-2
Verificación:
CVE-PREPAR: d0f35e24-c7e4-ebe1-3de8-c7ceef5c3e78
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-WvD94x53p-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 13:06:54

147991

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/174946
Data
06/02/2019 15:40

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40942 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Julio
Torrado Quintela, sobre “a valoración do Goberno galego respecto do actual
funcionamento da Fundación Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e a Atención
ás Persoas en Situación de Dependencia, FUNGA, a súa dotación de profesionais e o pro
ceso seguido para de cobertura da praza de director-xerente, así como as previsións ao
respecto”, (publicada no BOPG número 394 do 5 de decembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política
Social, que ten o seguinte contido:
“A Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas presta un servizo integral de
protección, xurídica patrimonial e social das persoas maiores de idade en situación de
desamparo que teñen a súa capacidade de obrar modificada por sentenza xudicial, e tamén
daquelas que se atopan nun proceso xudicial de modificación da súa capacidade de obrar. A
prestación deste servizo é dunha enorme valía social e se desenvolve cos recursos actuais cun
alto nivel de eficiencia e profesionalidade, sempre orientado ao benestar das persoas atendidas.
O cadro de persoal incrementouse nun 21% (4 postos de traballo: 2 administrativos/as e 2
traballadores/as sociais) hai menos de dous anos. Tras ter quedado deserto o concurso para a
CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-yYddoMsws-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 05838e61-d269-fa31-bf23-66bff89a6283
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

cobertura da praza do director-xerente iniciado no ano 2015, no mes de maio de 2018 quedou
cuberta a praza cun procedemento que en todo momento respecta a normativa vixente.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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147992

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-yYddoMsws-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/02/2019 15:40:55

147993

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/174941
Data
06/02/2019 15:40

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40966 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Concepción Burgo López e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da
adopción pola empresa Medtronic da decisión de ampliar o Servizo de Hemodinámica do
Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo ás 24 horas do día, as decisións que está a
tomar no Servizo de Cardioloxía do centro segundo o acordo asinado coa Consellería de
Sanidade e a relación que hai e entre ela e o Servizo de Hemodinámica dese hospital”,
(publicada no BOPG número 394 do 5 de decembro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde formalizou acordos de colaboración para a mellora continua e para
incrementar a calidade asistencial e eficiencia operativa de unidades asistenciais con Medtronic
S.A.
Estes convenios son públicos e, como todos os convenios formalizados pola Consellería de

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-Ghhp26AD8-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 9c8e4662-4de3-9ab8-d9c1-4d7c2073f072
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sanidade, atópanse dispoñibles e accesibles a toda a cidadanía no portal web da Xunta de
Galicia (https://www.xunta.gal/consulta-convenios).
Os profesionais da unidade de Cardioloxía non teñen ningún incentivo específico relacionado
coa cuestión formulada.
Os profesionais da empresa Medtronic non forman parte nin das unidades correspondentes nin
da dirección das mesmas, e non teñen relación xerárquica algunha respecto do persoal do
Servizo Galego de Saúde.
Non hai integración xerárquica de ningún membro dunha empresa externa no cadro de dirección
das unidades asistenciais das EOXIs.
Os profesionais do Sergas non están a ser tutorizados por ningunha empresa privada.
A Consellería de Sanidade continúa traballando na mellora da calidade asistencial, dunha forma
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rigorosa, utilizando argumentos técnicos e fundamentados, analizando e establecendo medidas
de mellora para que a cidadanía galega continúe a ter un sistema sanitario público seguro e de
calidade. E seguiremos realizando reunións periódicas da Comisión Técnica para avaliar e
actualizar o PROGALIAM segundo as novas evidencias dispoñibles.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-Ghhp26AD8-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 9c8e4662-4de3-9ab8-d9c1-4d7c2073f072
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-Ghhp26AD8-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/02/2019 15:40:29

147996

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/145696
Data
04/02/2019 13:06

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41016 formulada polo
Grupo Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Flora María Miranda Pena e dona
Paula Quinteiro Araújo, sobre “as medidas desenvolvidas e as actuacións levadas a
cabo para a atención á saúde das mulleres coa perspectiva de xénero no Sistema
público de saúde de Galicia”, (publicada no BOPG número 394 do 5 de decembro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“En relación coa prevención e abordaxe da violencia de xénero no eido sanitario hai

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-E90gcvkjj-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 661ca5a0-7c08-3c38-6404-dc2250ebcde4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

dous protocolos vixentes que son utilizados por todos os profesionais da rede do Sergas:
O ‘Protocolo Común para a actuación sanitaria ante a violencia de xénero’, do Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, elaborado coa colaboración das
comunidades autónomas.
A ‘Guía técnica do proceso de atención ás mulleres en situación de violencia de xénero’
implantada en todos os centros sanitarios do Servizo Galego de Saúde desde o ano
2009.
Desde o ano 2009 ao 2018 a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento impartiu
93 cursos en materia de prevención e abordaxe da violencia de xénero.
Ponse a disposición das traballadoras e traballadores do Sergas a información sobre os
recursos dos que dispoñen e de como actuar ante unha situación de violencia de xénero
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así como dos dereitos que asisten ás vítimas, a través da ‘Guía informativa para
mulleres en situación de violencia de xénero’, dispoñible na intranet do Sergas.
Tamén na intranet do Sergas contamos coa ‘Guía Violencia de Xénero. Procedemento
de intervención en saúde’.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-E90gcvkjj-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 661ca5a0-7c08-3c38-6404-dc2250ebcde4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-E90gcvkjj-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 13:06:45

147999

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/140510
Data
01/02/2019 15:47

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41212 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “o coñecemento
pola Xunta de Galicia das carencias e deficiencias que presenta en materia de clima
tización e accesibilidade o Centro de Saúde de Escairón, as súas previsións referidas ao
seu arranxo namentres non entre en servizo o novo edificio e a data estimada para a súa
posta en funcionamento, así como as súas intencións respecto da posibilidade de
adaptalo a novos usos sociais e o incremento da dotación de medios humanos na
Atención Primaria do concello do Saviñao”, (publicada no BOPG número 398 do 14 de
decembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A Consellería de Sanidade coñece a problemática do centro de saúde de Escairón polo que
CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-IHJ9vPX88-9
Verificación:
CVE-PREPAR: e401c2e1-0006-14a4-20d0-7f9cbbcf1f75
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

procedeu a planificar a construción dun novo centro ante a dificultade de poder reformar o centro
existente.
No ano 2015, leváronse a cabo reparacións na cuberta e illamentos e exteriores do centro, así
como diversas adaptacións interiores para conseguir unha sala de urxencias e mellorar aseos,
arquivos e salas.
Coa solución dada polo concello ao tema da calefacción entendemos que se está a traballar con
normalidade no centro.
O centro de saúde do Saviñao foi licitado o 14/12/2018 cun prazo de execución de 12 meses.
O concello do Saviñao conta cunha unidade de atención primaria ben dotada en recursos
humanos, dado que conta con 4 médicos de familia, 4 DUE, 1 pediatra de área, e 2
administrativos, para a atención de 3.440 cidadáns con tarxeta sanitaria, polo que non está
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previsto o seu incremento.
Así mesmo os servizos de apoio están ubicados no concello de Chantada que dista deste centro
de saúde menos de 15 quilómetros en distancia e 14 minutos en tempo.
O centro de saúde de Escairón é de titularidade municipal polo que debe ser o concello o que
decida o seu uso unha vez queden liberadas as instalacións.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-IHJ9vPX88-9
Verificación:
CVE-PREPAR: e401c2e1-0006-14a4-20d0-7f9cbbcf1f75
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-IHJ9vPX88-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 15:47:31

148002

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/140509
Data
01/02/2019 15:47

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41214 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Flora María Miranda Pena, sobre “a
dispoñibilidade pola administración sanitaria pública galega dalgún plan estratéxico de
continxencia para organizar, estruturar, planificar e ordenar a atención pediátrica dos
concellos de Mondariz, Mondariz-Balneario e do Covelo no Centro de Saúde de
Mondariz”, (publicada no BOPG número 398 do 14 de decembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“En Galicia, e no resto de España, é sobradamente coñecido que existe un déficit de pediatras.
En Galicia cóbrense as xubilacións, as baixas, os permisos e as vacacións, sempre que é
posible. O concello de Mondariz conta con 463 menores de 14 anos. Durante o mes de agosto, e
algúns días de setembro, por mor da ausencia imprevista da pediatra titular, a atención sanitaria
aos nenos e nenas do citado cupo trasladouse ao Centro de Saúde de Ponteareas, ante a
indispoñibilidade de persoal substituto. Dende o pasado 25 de setembro, a consulta de pediatría
volveuse a retomar no propio centro de saúde de Mondariz.
No concurso de traslados que se está a levar a cabo nestes momentos, a pediatra titular obtivo
CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-wUJvgd2VW-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 6672d612-d4a3-6828-2f07-3ce39ad7bb62
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

destino noutro centro. Está previsto sacar a praza vacante para a súa cobertura por aqueles
especialistas dispoñibles. Desde o Servizo Galego de Saúde estase a traballar co único
obxectivo de garantir a asistencia pediátrica especializada de forma estable e continuada,
fortalecendo a Atención Primaria.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-wUJvgd2VW-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 15:47:24

148004

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/140508
Data
01/02/2019 15:47

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41227 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as previsións da
Consellería de Sanidade respecto da dotación ao novo centro de saúde da Estrada dunha
base para o 061”, (publicada no BOPG número 398 do 14 de decembro de 2018), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Non está prevista a dotación dunha base do 061 no novo centro de Saúde da Estrada.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-v0VVdwhsN-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 934c09c7-53b7-f613-c585-0b9079a0af76
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-v0VVdwhsN-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 15:47:16

148006

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/139736
Data
01/02/2019 13:54

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41280 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a dispoñibilidade
polo Servizo Galego de Saúde dos medios necesarios para garantir os dereitos das
persoas enfermas terminais, así como a garantía na actualidade polo Goberno galego do
cumprimento do disposto na Lei 5/2015”, (publicada no BOPG número 398 do 14 de
decembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Coa aprobación da Lei 5/2015, do 26 de xuño, de dereitos e garantías das persoas enfermas
terminais, procedeuse a adaptar a composición da Comisión Galega de Coidados Paliativos,
órgano asesor e consultivo nesta materia, procurando que estean representados e implicados
dentro dela os axentes sanitarios e socio sanitarios que teñen relación, non só cos doentes
terminais e as súas familias, senón tamén coas persoas con enfermidade avanzada e complexa.
A través do Decreto 181/2016, do 9 de decembro, polo que se modifica o Decreto 181/2010, do
21 de outubro, creouse a Comisión Galega de Coidados Paliativos, na que se integran o persoal
médico e de enfermería de Medicina Interna; traballo social; médicos e farmacéuticos de
CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-nuHLgpFsQ-5
Verificación:
CVE-PREPAR: f63e4001-f890-f4a3-9c73-90167481e2f2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Atención Primaria; Psicoloxía clínica hospitalaria; persoal médico e de enfermería de unidades
de coidados paliativos; médicos da fundación 06; enfermería de HADO; médicos de oncoloxía;
médicos de pediatría; médicos de neuroloxía e un representante da Conselleira de Política
Social.
O obxectivo desta composición é promover o dereito dos pacientes a recibir cuidados paliativos
integrais acorde coa súas necesidades e coordinados entre os diferentes profesionais.
A Comisión Galega de Coidados Paliativos esta a traballar no redeseño dos Comités Técnicos
Asistenciais de Coidados Paliativos, en canto a súas funcións e composición de xeito que sexan
o reflexo da Comisión nas áreas sanitarias.
Así mesmo por parte da Comisión Galega de Coidados Paliativos está a traballar nos contidos
para a realización de accións formativas para todo o persoal sanitario do Servizo Galego de
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Saúde co obxectivo de incrementar as competencias de atención aos pacientes con estas
necesidades.
Desde a aprobación da Lei 5/2015 do 26 de xuño, de dereitos e garantías das persoas enfermas
terminais, e de forma progresiva os hospitais do Servizo Galego de Saúde están adaptando as
súas unidades de coidados paliativos ao establecido nela.
A concepción dos coidados paliativos está a evolucionando cara a un modelo máis dinámico e
integral, no que se compaxinan os tratamentos potencialmente curativos cos destinados a
mellorar a calidade de vida. A atención paliativa é competencia de toda a rede sanitaria (atención
primaria, atención hospitalaria, unidades de coidados paliativos e de hospitalización a domicilio),
e non só dos dispositivos específicos de coidados paliativos.
Todos os pacientes que precisan de coidados paliativos son atendidos en función da necesidade.
Para as non complexas poden dispoñer dos recursos convencionais tanto de Atención Primaria
como de Atención Hospitalaria. Cando se trate de pacientes con necesidades de atención
paliativa considerada complexa disporán dos profesionais de recursos específicos de coidados
paliativos.
Na nosa Comunidade existe unha rede de recursos na atención paliativa, unidades de coidados
paliativos e unidades de hospitalización a domicilio, en todos os hospitais do Servizo Galego de
Saúde.
Ademais o Servizo Galego de Saúde dispón de 399 unidades de Atención Primaria nas que
CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-nuHLgpFsQ-5
Verificación:
CVE-PREPAR: f63e4001-f890-f4a3-9c73-90167481e2f2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

atenden pacientes con necesidades de atención paliativa non complexas.
O Servizo Galego de Saúde continúa a traballar a favor da atención paliativa dos galegos e
galegas que o necesitan.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-nuHLgpFsQ-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 13:54:50

148009

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/145689
Data
04/02/2019 13:06

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41293 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Flora María Miranda Pena e don Luís Villares
Naveira, sobre “a dispoñibilidade pola Administración sanitaria pública galega dalgún
plan estratéxico de continxencia para organizar, estruturar, planificar e ordenar a
atención pediátrica”, (publicada no BOPG número 398 do 14 de decembro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“En Galicia, e no resto de España, é sobradamente coñecido que existe un déficit de pediatras.
En Galicia cóbrense as xubilacións, as baixas, os permisos e as vacacións, sempre que é
posible.
No Sergas apostamos polo actual modelo de atención pediátrica especializada nos Centros de
Saúde para os nenos e nenas galegas, cunha cobertura desta asistencia por parte dos pediatras
dun casi 90%.
Desde o Servizo Galego de Saúde estase a traballar co único obxectivo de garantir a asistencia

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-e2gdtK5yE-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 978900e6-1c87-b7d5-da42-f93523ac5546
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

pediátrica especializada de forma estable e continuada, fortalecendo a Atención Primaria.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-e2gdtK5yE-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 13:06:37

148011

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/145688
Data
04/02/2019 13:06

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41399 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e don Luís Villares Naveira,
sobre “as razóns da Xunta de Galicia para non promover un acordo parlamentario co fin
de impulsar un estudo referido á creación dun centro público de referencia para a
rehabilitación das persoas con dano cerebral adquirido, as súas intencións en relación
coa promoción dunha estratexia galega de atención a esa doenza e as medidas que vai
adoptar ao respecto”, (publicada no BOPG número 398 do 14 de decembro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos

á resposta facilitada polo Director Xeral de Asistencia Sanitaria á pregunta

número 42379 que tivo lugar na Comisión 5ª do día 23 de xaneiro de 2019.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2019-01-23?part=5aaab6f3-357f-40b4-a75d-f47e025d34fa&start=8525.”

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-exrqtXkMa-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 9455e9d3-5e82-2ba1-ed00-bedf73b85ff0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-exrqtXkMa-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 04/02/2019 13:06:27

148013

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/140507
Data
01/02/2019 15:47

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41412 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a valoración da
Xunta de Galicia respecto da situación existente na actualidade en relación co concerto
coa empresa que xestiona o hospital Povisa de Vigo, a súa opinión referida á utilización
do persoal do centro e da asistencia sanitaria á hora de exixir máis recursos públicos, a
redución de camas e instalacións públicas do Sergas na Área sanitaria de Vigo e a
inviabilidade do mantemento de concertos sanitarios de xeito estrutural no Servizo
Galego de Saúde, así como a realización dalgún estudo da viabilidade da asunción da
atención sanitaria do centro”, (publicada no BOPG número 398 do 14 de decembro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á pregunta oral número 38011
que tivo lugar no pleno do 19 de decembro de 2018.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-12-19?
CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-E88yv2AVo-9
Verificación:
CVE-PREPAR: a6ad83d2-78a5-ff46-f0e6-4febaf081258
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=21336c32-45c3-4d2d-a32f-ff08f4515adc&start=8593.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-E88yv2AVo-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 15:47:09

148015

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/140506
Data
01/02/2019 15:47

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41425 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as previsións do
Goberno galego referidas á modificación da súa posición actual en relación co cobro
polo Concello de Vigo do IBI correspondente ao Hospital Álvaro Cunqueiro, así como as
razóns da Xerencia do Sergas para interpor alegacións, como representante da empresa
concesionaria do centro e do Servizo Galego de Saúde, para evitar a modificación da
ordenanza fiscal ao respecto”, (publicada no BOPG número 398 do 14 de decembro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O 7 de marzo de 2006 asinouse o Convenio Marco de cooperación entre a Xunta de Galicia, a
través das consellerías de Sanidade, Obras Públicas e Transportes, o Servizo Galego de Saúde
e o Concello de Vigo, para a construción do novo hospital de Vigo e dotación das súas
infraestruturas, no que se recollía, na súa cláusula quinta, o compromiso do concello de Vigo de
regular nas ordenanzas fiscais a exención a favor dos centros sanitarios públicos do pago do

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-qO3XmiqJ6-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 492003c9-a7a5-8510-5753-90bcbb6cead9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

imposto sobre bens inmobles.
Como consecuencia do compromiso asumido no devandito Convenio Marco, o Concello de Vigo,
en sesión plenaria de día 23 de outubro de 2006, aprobou unha modificación da Ordenanza
fiscal do Imposto sobre Bens Inmobles para o exercicio 2007 e seguintes incorporando a
seguinte exención potestativa:
“artigo 5. Exencións.
1. Estarán exentos os seguintes inmobles:
.....
i) Os centros sanitarios da titularidade do SERGAS que se creen con posterioridade a 1 de
xaneiro de 2007 e, mentres que continúen afectados a uso sanitario”.
O 7 de decembro de 2018 o Concello de Vigo publica a modificación da ordenanza municipal,
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suprimindo o apartado i) do artigo 5.1.
Tal e como xa se alegou ante o Concello de Vigo esta modificación da normativa supón un
incumprimento dos compromisos adquiridos polo Concello de Vigo no citado Convenio Marco de
cooperación entre a Xunta de Galicia, a través das consellerías de Sanidade, Obras Públicas e
Transportes, o Servizo Galego de Saúde e o Concello de Vigo.
O Servizo Galego de Saúde nos convenios que se asinan cos

Concellos en materia de

colaboración sanitaria, para a construción de novos centros sanitarios, ou de cesión gratuíta de
centros de saúde, ou de de ampliación de hospitais, etc, establece a mesma cláusula recollendo
a colaboración dos concellos en materia tributaria mediante a exención do IBI a centros
sanitarios de titularidade pública.
Por tales motivos o Sergas formulou escrito de alegacións ao Concello sobre a proposta de
modificación, manifestando o incumprimento do Convenio Marco citado, e o prexuízo económico
que este incumprimento poder supoñer ao Sergas.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-qO3XmiqJ6-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 492003c9-a7a5-8510-5753-90bcbb6cead9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-qO3XmiqJ6-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 15:47:01

148018

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/140505
Data
01/02/2019 15:46

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41449 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Flora María Miranda Pena, sobre “as medidas
adoptadas pola Xerencia do Hospital Clínico de Santiago de Compostela para resolver os
problemas de aparcamento do centro, respectando os acordos previos co Concello”,
(publicada no BOPG número 398 do 14 de decembro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“A ordenación do tráfico no recinto é competencia do Concello, dado que se trata dunha vía
pública, polo que os problemas de aparcamento inadecuado serán responsabilidade directa do
Concello no exercicio das súas competencias. Sería necesario facilitar o uso de aparcamentos
disuasorios, (como o aparcamento de Santa Marta), co establecemento de sinalizacións visibles
para o dito aparcamento (carteis municipais). Todos os aparcamentos dos complexos
hospitalarios construídos polo Sergas están en parcelas propias. Así mesmo tamén se poderían
explorar fórmulas coa empresa concesionaria do aparcadoiro situado nas inmediacións do
clínico, propiedade do Concello e de xestión privada para acadar unha rebaixa nas tarefas de
acceso, para que sexan así máis asumibles polos petos dos cidadáns.

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-P64lzzaIH-0
Verificación:
CVE-PREPAR: a6017086-e068-37f0-52a5-bdc2c2d749e2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Hospital Clínico de Santiago goza dun gran prestixio e presta unha excelente atención
sanitaria e é neste ámbito no que concentra os seus principais esforzos investidores, non
correspondendo ás súas competencias a ordenación do tráfico nin da mobilidade cidadá.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-P64lzzaIH-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 15:46:40

148020

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/140503
Data
01/02/2019 15:46

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41455 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a cobertura de
presencias de persoal nos servizos de Coidados Intensivos e Reanimación do Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo”, (publicada no BOPG número 398 do 14 de decembro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“As ratios de persoal de enfermería nas unidades de medicina intensiva e reanimación son as
adecuadas para atender aos pacientes e cargas de traballo que alí se producen.
O numero de profesionais e suficiente para unha ocupación máxima.
Cando a ocupación é máxima e, sempre que resulte necesario, o persoal pode ser desprazado a
outras unidades de maior carga asistencial puntual, sempre baixo criterio da supervisora xeral de
garda, unha vez analizadas as necesidades.
Xestionar supón facer un uso adecuado dos recursos públicos, e polo

tanto dotar de

profesionais aquelas unidades que máis necesidade asistencial teñan, en detrimento daquelas

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-NdnbLCw9x-7
Verificación:
CVE-PREPAR: e2bf0f15-bcd9-0844-d5e9-e7e73f581473
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

onde esa carga non xustifica determinadas presenzas.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 1 de 1

148021

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-NdnbLCw9x-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 15:46:13

148022

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/140502
Data
01/02/2019 15:45

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41545 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona María Flora Miranda Pena, sobre “o respecto
polo Sergas na actualidade das condicións laborais e formativas dos médicos internos
residentes conforme ao Programa Nacional da Especialidade do Ministerio de Sanidade,
evitando utilizalos para a cobertura das necesidades estruturais do Sergas, as
actuacións que está a levar a cabo para evitar fomentar a precariedade laboral e a
saturación asistencial, así como as políticas que está a desenvolver para abordar e
programar as necesidades da Atención Primaria e dotar orzamentariamente os recursos
necesarios”, (publicada no BOPG número 400 do 18 de decembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-TGSe7saRD-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 665ab673-acf8-88c2-8957-90dad27d2a72
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A Atención Primaria é o servizo sanitario mellor valorado pola cidadanía en todos os barómetros
sanitarios. É un modelo organizativo de éxito, no que temos experimentado melloras, tanto na
capacidade diagnóstica coma na capacidade de resolución.
Os indicadores de saúde, e sobre todo o de esperanza de vida, son dos mellores do mundo,
mellorando ao longo do tempo, tendo dado como resultado unha das poboacións máis lonxevas.
Dispoñemos dunha Atención Primaria excelente, accesible e resolutiva, dotada de profesionais
competentes, cun orzamento axeitado, pero que está a sufrir as tensións

pola falta de

profesionais médicos que afecta a toda España e pola situación epidemiolóxica, cunha evolución
cara a cronicidade e a pluripatoloxía, propias do envellecemento.
Dende o Servizo Galego de Saúde téñense tomado importantes medidas de mellora dende hai
anos, e seguimos traballando para poder avanzar cara a un novo modelo de atención primaria,
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polo que nestes momentos, de cara a acordar un plan de traballo cos profesionais, o pasado día
18 de decembro convocamos unha reunión con representantes de todas as categorías das áreas
sanitarias e persoal de xestión, dos colexios profesionais e sociedades de médicos de familia,
de enfermería especialista de atención primaria, membros do Consello asesor de Sanidade e
sociedades científicas.
Constituíronse seis grupos de traballo para abordar: a reorganización e a creación de equipos
para identificar os novos roles dos profesionais que traballan na atención primaria; as medidas
encamiñadas á atención da demanda con calidade e seguridade; a priorización do plan de
investimentos previstos para 2019 na atención primaria; as relacións entre a atención
hospitalaria e a primaria; a formación e a investigación, e a relación cos pacientes a través das
novas plataformas tecnolóxicas aplicadas á saúde. O plan de traballo acordado programouse
para poder contar coas primeiras conclusións dos expertos no vindeiro mes de febreiro.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-TGSe7saRD-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 665ab673-acf8-88c2-8957-90dad27d2a72
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-TGSe7saRD-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 01/02/2019 15:45:41

148025

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/174933
Data
06/02/2019 15:39

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41614 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López, e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego en relación coa
posta en marcha dalgunha medida ou campaña de prevención da fertilidade feminina, as
medidas que está a considerar para evitar o aumento do número de mulleres que despois
de retrasar a súa maternidade se atopan con problemas de fertilidade e a súa opinión
referida á información que posúen as mulleres galegas ao respecto, así como á
suficiencia dos medios e número de centros que hai de reprodución asistida depen
dentes do Sergas e os prazos de atención ás pacientes neles, en especial para os
tratamentos de fecundación in vitro”, (publicada no BOPG número 400 do 18 de decembro
de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A decisión da elección do momento da maternidade é unha opción persoal de cada muller.
As mulleres son informadas á requirimento das mesmas cando acoden aos centros de saúde

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-weDDmvgla-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 4b3c54b3-4070-0224-2cf1-97fbd0ae63c0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

sobre todos os aspectos relacionados coa fertilidade.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-weDDmvgla-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 06/02/2019 15:39:54

148027

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/174977
Data
06/02/2019 15:46

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40615 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e dona
Patricia Otero Rodríguez, sobre “as medidas que vai desenvolver o Goberno galego para
acadar os obxectivos fixados na Primeira Conferencia Internacional de Mulleres da Pesca
celebrada en novembro de 2018, en Santiago de Compostela”, (publicada no BOPG número
391 do 29 de novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“Tal como se sinala na pregunta, recentemente tiña lugar a celebración do I Congreso
Internacional de Mulleres da Pesca en Galicia, no que o Goberno central, a Xunta e a
Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO) reivindicamos a
posta en valor do papel da muller no sector, facendo de Galicia o porto base para a creación
desta gran rede mundial de mulleres do mar.
A gran razón disto radica en que folga dicir que o sector feminino representa tres de cada catro

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-20zwCyfK6-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 41962aa8-5390-7467-e8c3-e0f316712a23
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

profesionais do marisqueo a pé, das redes e das fábricas transformadoras e conserveiras.
Co obxectivo de incrementar o número de mulleres ocupadas no sector da pesca, apostamos
firmemente por dúas liñas, unha centrada na formación e outra no reforzo da capacidade
produtiva do noso mar.
No relativo á formación, cabe dicir que esta é unha área blindada e que desde a Consellería do
Mar apostamos decididamente pola formación. Por iso ampliamos a oferta formativa e as contías
asignadas a este fin neste ano medraron, por xunto, case un 8%, o que fai que a cifra de suba
acade un aumento do 12% no último trienio e dun 32% desde 2015.
No relativo ao reforzo da capacidade produtiva, cabe sinalar que desde 2009, as cotas globais
para España nas augas do Cantábrico e Noroeste e Gran Sol e Francia medraron case nun
90%, é dicir, practicamente se duplicaron. A maiores, desde o ano 2010, foron recuperados para
o marisqueo máis de 12,5 millóns de m2 de zonas improdutivas.
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Con este traballo estamos a ver como se ten invertido a evolución do emprego no mar e como o
número medio anual de novos permex no Goberno actual é case o dobre dos outorgados
anualmente polo anterior. Ademais, a media de ingresos por persoa no marisqueo a pé medrou
nun 40% desde 2009.
Amais, a Consellería do Mar está a apoiar e apostar por actuacións para mellorar a igualdade de
oportunidades das mulleres no sector da pesca e cabe indicar que seguimos traballando na
mellora da visualización, presenza e capacidade de decisión e xestión da muller neste sector. De
feito, temos que poñer en valor proxectos como o de cooperación ‘Candieira’, levado a cabo
dentro dos Grupos de Acción Local de Pesca.
Por último, tamén estamos a traballar, xunto a outros departamentos do Goberno autonómico,
para sobordar as barreiras que dificultan a conciliación da vida laboral, familiar e persoal no
sector do mar, para o que se están a desenvolver proxectos que en breve tempo verán a luz e
que serán levados a cabo co apoio das confrarías de pescadores e outras entidades
representativas do sector.
En definitiva, a Xunta de Galicia leva máis de 25 anos traballando pola profesionalización do
sector e o recoñecemento dos dereitos da muller no sector marítimo-pesqueiro, e seguirá a
facelo, porque é unhas das pezas angulares do noso quefacer diario.
Para maior información, sobre este asunto, poden consultar a resposta da Conselleira do Mar na
sesión plenaria do 21 de novembro, a través da iniciativa 36641, na seguinte ligazón:
CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
REXISTRO-20zwCyfK6-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 41962aa8-5390-7467-e8c3-e0f316712a23
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-11-21?
part=fda71b85-efc3-4639-bda6-4bc843e143be&start=4033.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/130939
Data
31/01/2019 10:47

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 42375 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Julio
Torrado Quintela, sobre “as previsións da Xunta de Galicia ao respecto da avaliación e
reparación das deficiencias denunciadas polos profesionais e usuarios do Centro de
Saúde do Couto, en Ourense, e as actuacións levadas a cabo para solicitar á empresa
construtora do centro a reparación das deficiencias que lle puideran ser atribuídas”,
(publicada no BOPG número 411 do 15 de xaneiro de 2019), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Nos remitimos á resposta facilitada polo xerente do Sergas á pregunta número 42374 que tivo
lugar na Comisión 5ª do día 23 de xaneiro de 2019.
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2019-01-23?part=5aaab6f3-357f-40b4-a75d-f47e025d34fa&start=7183.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
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Verificación:
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Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Asunto: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO ¥ DEL CONSEJO sobre determinados
aspectos de la seguridad y conectividad ferroviarias tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2019) 88 finalj [2019/0040
(COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta para la Unión Europea
remite a su Parlamento, por medio del presente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión
Europea que se acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes
Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la mencionada Ley
8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería ser recibido por las Cortes
Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de control del
principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo electrónico de la
Comisión Mixta para la Unión Europea: crnue@congreSo.es

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA
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COMISIÓN
EUROPEA

Estrasburgo, 12.2.2019
COM(2019) 88 final
2019/0040 (COD)

Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
sobre determinados aspectos de la seguridad y conectividad ferroviarias tras la retirada
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
Verificación:
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(Texto pertinente a efectos del EEE)
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.

ÇQNTEXTO DE LA PROPUESTA
Razones y objetivos de la propuesta

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la Unión con
arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Esto significa que, si el Acuerdo de
retirada' no es ratificado, todo el Derecho primario y el Derecho derivado de la Unión dejarán
de aplicarse al Reino Unido a partir del 30 de marzo de 2019 (la «fecha de retirada»). En ese
momento, el Reino Unido pasará a ser un tercer país.
La retirada del Reino Unido de la Unión sin acuerdo afecta a la validez de las autorizaciones
de seguridad expedidas de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 2004/49/CE a los
administradores de infraestructuras para la administración y explotación de las
infraestructuras transfronterizas que enlazan la Unión y el Reino Unido.
En la Comunicación «Preparación de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 30
de marzo de 2019: plan de acción de contingencia» de la Comisión2, esta establece los
principios en que se deben basar las medidas de contingencia, en particular el de que no
pondrán remedio a la falta de medidas de preparación de las partes interesadas, ni a los
retrasos en su aplicación. En esa Comunicación, la Comisión enumera las medidas que
considera necesarias, al tiempo que recuerda que podrían requerirse medidas adicionales en
una fase posterior.
El Consejo Europeo (artículo 50) reiteró su llamamiento, el 13 de diciembre de 2018, en el
sentido de que se intensifiquen los trabajos a fm de estar preparados a todos los niveles para
las consecuencias de la retirada del Reino Unido, teniendo en cuenta cualquier posible
resultado.
La Comisión debatió con los Estados miembros las posibles consecuencias de la retirada en el
contexto de los seminarios organizados por el Consejo de la Unión Europea en 2018. Por otra
parte, los efectos de la retirada y las medidas de preparación fueron objeto de amplios debates
durante una serie de visitas a todos los Estados miembros.
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En el ámbito del transporte ferroviario, en la mayoría de los casos, el efecto de la retirada del
Reino Unido de la Unión Europea en los certificados, autorizaciones y licencias puede ser
remediado por las partes interesadas mediante diversas medidas, en particular por su
establecimiento en un Estado miembro y mediante la obtención allí de las autorizaciones,
certificados y licencias correspondientes.
Sin embargo, sería necesario que se negociaran y firmaran acuerdos entre los Estados
miembros de la UE afectados y el Reino Unido para abordar cuestiones relacionadas
directamente con las operaciones ferroviarias transfronterizas, garantizar su continuidad
después de la fecha de retirada y, de este modo, mitigar las perturbaciones en la Unión. La
celebración de tales acuerdos bilaterales solo será posible después de que el Reino Unido se
convierta en un tercer país.

https://ec.europa.eu/commissionlsites/beta-political/files/draft withdrawal agreement O.pdf.
COM(2018) 880 final, de 13.11.2018.
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En particular, la situación relativa a la autoridad binacional responsable de la seguridad,
creada en virtud del Tratado de Canterbury en relación con el túnel del Canal de la Mancha,
tendría que adaptarse teniendo en cuenta la nueva posición del Reino Unido como tercer país.
Por consiguiente, conviene que la Comisión proponga medidas que garanticen la continuidad
de la validez de las autorizaciones relativas a determinadas partes de la infraestructura
ferroviaria, de conformidad con el Derecho pertinente de la UE.
Tal prórroga de la validez debe limitarse en el tiempo a lo estrictamente necesario de forma
que el Reino Unido y los Estados miembros afectados dispongan del plazo requerido para la
celebración de los acuerdos necesarios.
Esto se refiere solo a las autorizaciones de seguridad expedidas con arreglo al artículo 11 de la
Directiva 2004/49/CE a los administradores de las infraestructuras para la administración y
explotación de las infraestructuras transfronterizas que enlazan la Unión y el Reino Unido.
Las disposiciones propuestas tienen por objeto garantizar la continuidad solo de las
operaciones y servicios transfronterizos conformes con los requisitos legales aplicables de la
Unión. La interrupción de dichas actividades provocaría importantes problemas sociales y
económicos. Al velar por la conformidad con el Derecho de la Unión por parte de las
organizaciones, la propuesta también garantizará la protección de los consumidores y
ciudadanos.
Las medidas de la presente propuesta están supeditadas a que las normas de seguridad sean
idénticas a los requisitos de la UE aplicados a las infraestructuras presentes en el territorio del
Reino Unido que se utilizan para garantizar la conectividad ferroviaria transfronteriza.
Sin embargo, puede haber perturbaciones importantes si los operadores ferroviarios y las
autoridades nacionales no toman rápidamente todas las medidas necesarias para asegurarse de
que las licencias de acceso al mercado, las licencias de los maquinistas, y todos los demás
certificados y autorizaciones necesarios para operar en el territorio de la Unión se expiden a
su debido tiempo, antes del 30 de marzo de 2019.
Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

La presente propuesta constituye una lex specialis que abordaría algunas de las consecuencias
derivadas del hecho de que la Directiva 2004/49/CE dejará de aplicarse al Reino Unido. Las
disposiciones propuestas se limitan estrictamente a lo necesario a este respecto, a fin de evitar
perturbaciones en las operaciones transfronterizas. También están concebidas para aplicarse
solamente durante un periodo de tiempo limitado. Por lo demás, seguirán siendo de aplicación
las disposiciones generales de dichos actos. Por tanto, la propuesta es plenamente coherente
con la legislación vigente.
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Coherencia con otras políticas de la Unión

La propuesta se refiere a la seguridad y conectividad ferroviarias y complementa la
Directiva 2004/49/CE para tratar específicamente la situación de la retirada del Reino Unido
de la Unión sin acuerdo de retirada.
2.

BASE JURíDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD
Base jurídica

La base jurídica es el artículo 91, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE).
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Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Como la propuesta complementa la legislación vigente de la Unión, con disposiciones que
facilitan su aplicación ordenada después de la retirada del Reino Unido de la Unión, su
objetivo solo puede alcanzarse a través de un acto a nivel de la Unión.
Proporcionalidad
La propuesta de Reglamento se considera proporcionada, ya que es capaz de evitar
perturbaciones proporcionando un cambio jurídico limitado y necesario, que satisface la
necesidad de garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios transfronterizos con el
Reino Unido. No va más allá de lo necesario para lograr este objetivo y evita cualquier
cambio más amplio o cualquier medida permanente.
Elección del instrumento
La presente propuesta incluye una serie limitada de disposiciones para abordar una situación
excepcional. Por lo tanto, no es apropiado modificar la Directiva 2004/49/CE ni la Directiva
(UE) 2016/798 por la que se sustituye con efectos a partir del 16 de junio de 2019. Las
disposiciones pertinentes relativas a las autorizaciones afectadas están en el ámbito de la
Directiva 2004/49/CE. Teniendo esto en cuenta, así como la urgencia del asunto, resulta que
la única forma de acto jurídico adecuada es la de un reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo.
3.

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS
CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE
IMPACTO
Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente

No aplicable debido al carácter excepcional y único del hecho que hace necesaria la presente
propuesta.
Consultas con las partes interesadas
Las circunstancias específicas que rodean las negociaciones para la retirada del Reino Unido
de la Unión y la continua evolución de la situación han supuesto importantes limitaciones a la
hora de realizar una consulta pública sobre la propuesta. Con todo, los retos que plantea la
retirada del Reino Unido de la UF y sus posibles soluciones han sido evocados por diversas
partes interesadas y representantes de los Estados miembros del sector ferroviario.
Obtención y uso de asesoramiento especializado
Esta información se ha sometido a un análisis jurídico y técnico interno para garantizar que la
medida propuesta cumple su fmalidad prevista, y al mismo tiempo se limita a lo estrictamente
necesano.
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Evaluación de impacto
No es necesaria una evaluación de impacto debido al carácter excepcional de la situación y a
las necesidades limitadas del periodo durante el cual se aplicará el cambio de posición del
Reino Unido. No se dispone de opciones significativamente diferentes de la que se propone.
Derechos fundamentales
La propuesta no incide en la aplicación o protección de derechos fundamentales.
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4.

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

No procede.
5.

OTROS ELEMENTOS
Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información
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No aplicable debido a la naturaleza a corto plazo de la medida propuesta.
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2019/0040 (COD)
Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
sobre determinados aspectos de la seguridad y conectividad ferroviarias tras la retirada
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 91,
apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo3,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones4,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
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Considerando lo siguiente:
(1)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la Unión
con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Los Tratados dejarán de
aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de
retirada o, en su defecto, dos años después de dicha notificación, es decir, a partir del
30 de marzo de 2019, a menos que el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino
Unido, decida por unanimidad ampliar dicho plazo.

(2)

En el ámbito del transporte ferroviario, el efecto de la retirada del Reino Unido de la
Unión en los certificados y autorizaciones puede ser remediado por los operadores
interesados mediante diversas medidas, tales como el establecimiento de los
operadores en un Estado miembro y la obtención allí de las licencias y certificados
correspondientes.

(3)

La aplicación de las normas de seguridad de la Unión al túnel del Canal de la Mancha
es actualmente competencia de una autoridad binacional de seguridad, creada en virtud
del Tratado de Canterbury. El sistema establecido por ese Tratado tendrá que adaptarse
teniendo en cuenta la posición del Reino Unido como tercer país.

(4)

Las medidas de la presente propuesta están supeditadas a que los procedimientos y
normas de seguridad sean idénticos a los requisitos de la Unión aplicados a las
infraestructuras que se utilizan para garantizar la conectividad ferroviaria
transfronteriza con el Reino Unido.

DO C E.. .] de [. .], p. [. .1.
DO C E.. .1 de [. . .], p. [..
.

ES

5

148040

ES

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(5)

Con el fin de permitir a las partes afectadas celebrar los acuerdos necesarios y adoptar
cualquier otra medida precisa para evitar perturbaciones, teniendo en cuenta la
posición del Reino Unido como tercer país, es necesario prorrogar la validez de
determinadas autorizaciones.

(6)

La duración de tal prórroga de la validez de las autorizaciones debe limitarse al tiempo
estrictamente necesario para que los Estados miembros afectados puedan tomar las
medidas necesarias, de conformidad con las disposiciones aplicables del Derecho de la
Unión.

(7)

A fin de evitar que se produzcan perturbaciones importantes de los servicios
ferroviarios transfronterizos con el Reino Unido, resulta fundamental que los
operadores ferroviarios y las autoridades nacionales tomen rápidamente las medidas
necesarias para asegurarse de que las licencias de acceso al mercado, las licencias de
los maquinistas, así como los certificados, licencias y autorizaciones necesarios para
operar en el territorio de la Unión se expiden a su debido tiempo, antes del 29 de
marzo de 2019.

(8)

A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento,
deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a la
retirada del beneficio conferido a los titulares de las autorizaciones, en caso de que no
quede garantizado que se apliquen normas de seguridad idénticas a los requisitos de la
Unión a cualquier infraestructura pertinente. Dichas competencias deben ejercerse de
conformidad con el Reglamento (UE) n.° 182/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo5. Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de dichas
medidas, dado su impacto potencial en la seguridad ferroviaria. Dada la urgencia
intrínseca del asunto, la Comisión debe adoptar actos de ejecución de aplicación
inmediata.

(9)

Dada la urgencia impuesta por las circunstancias de la salida del Reino Unido de la
Unión, debe aplicarse una excepción al periodo de ocho semanas contemplado en el
artículo 4 del Protocolo n.° 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la
Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica.

(10)

Las disposiciones del presente Reglamento deben entrar en vigor con carácter de
urgencia y aplicarse a partir del día siguiente a aquel en que los Tratados dejen de
aplicarse al Reino Unido y en él, a menos que para esa fecha haya entrado en vigor un
acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido.

Reglamento (UE) n.° 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el
que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte
de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de
28.2.2011,p. 13).
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HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece disposiciones específicas, con vistas a la retirada
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte («el Reino Unido») de la Unión
Europea, en relación con determinadas autorizaciones de seguridad expedidas en
virtud de la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo6.
2.

El presente Reglamento se aplicará solo a las autorizaciones de seguridad expedidas
con arreglo al artículo 11 de la Directiva 2004/49/CE a los administradores de
infraestructuras para la administración y explotación de las infraestructuras
transfronterizas que enlazan la Unión y el Reino Unido, que sean válidas el día
anterior a la fecha de aplicación del presente Reglamento.
Artículo 2

Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones correspondientes de la
Directiva 2004/49/CE y de los actos de ejecución adoptados en virtud de dicha Directiva. Las
defmiciones pertinentes de la Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del
Consejo7 y de los eventuales actos delegados y de ejecución adoptados en virtud de ella se
aplicarán a partir de la fecha en que dicha Directiva sea aplicable a las autorizaciones
contempladas en el artículo 1, apartado 2.
Artículo 3

Validez de las autorizaciones de seguridad
Las autorizaciones a las que se refiere el artículo 1, apartado 2, seguirán siendo válidas
durante tres meses a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento.

Artículo 4

Normas y obligaciones relativas a las autorizaciones

CSV: BOPGDSPG-5JiqlLGBb-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Las autorizaciones a las que se refiere el artículo 1, apartado 2, del presente
Reglamento están sujetas a las normas que les son aplicables de conformidad con la
Directiva 2004/49/CE y con la Directiva (UE) 2016/798 a partir de la fecha en que

Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la seguridad
de los ferrocarriles comunitarios y por la que se modifican la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre
concesión de licencias a las empresas ferroviarias y la Directiva 2001/14/CE relativa a la adjudicación
de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de
la seguridad (DO L 164 de 30.4.2004, p. 44).
Directiva (IJE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la
seguridad ferroviaria (versión refundida) (DO L 138 de 26.5.2016, p. 102).
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esta sea aplicable a dichas autorizaciones, y con los actos delegados y de ejecución
adoptados en virtud de dichas Directivas.
2.

Los titulares de las autorizaciones a las que se refiere el artículo 1, apartado 2, y, en
su caso, la autoridad que las expida cuando sea diferente de la autoridad nacional de
seguridad en cuyo territorio se encuentren las infraestructuras en la Unión,
cooperarán con dicha autoridad nacional de seguridad y le facilitarán toda la
información y documentación pertinentes.

3.

Cuando la información o documentación no se haya entregado en los plazos
establecidos en las solicitudes formuladas por la autoridad nacional de seguridad
contemplada en el apartado 2, la Comisión podrá, previa notificación a la autoridad
nacional de seguridad, mediante actos de ejecución adoptados de conformidad con el
artículo 7, apartado 2, retirar el beneficio conferido al titular con arreglo al artículo 3.

4.

Los titulares de las autorizaciones a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del
presente Reglamento informarán sin demora a la Comisión y a la Agencia
Ferroviaria de la Unión Europea de toda acción emprendida por otras autoridades de
seguridad competentes que pueda entrar en conflicto con las obligaciones que les
impone el presente Reglamento, la Directiva 2004/49/CE y la Directiva
(UE) 2016/798.

5.

Antes de retirar los beneficios conferidos con arreglo al artículo 3, la Comisión
informará a su debido tiempo a la autoridad nacional de seguridad a que se refiere el
apartado 2, a la autoridad que haya expedido las autorizaciones a que se refiere el
artículo 1, apartado 2, a los titulares de dichas autorizaciones y a la autoridad
nacional de seguridad del Reino Unido, de su intención de proceder a dicha retirada,
y les dará la oportunidad de notificar sus puntos de vista.
Artículo 5
Normas de seguridad
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La autoridad nacional de seguridad a que se refiere el artículo 4, apartado 2,
supervisará las normas de seguridad ferroviaria aplicadas a las infraestructuras
transfronterizas a que se refiere el artículo 1, apartado 2. La autoridad nacional de
seguridad presentará a la Comisión y a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea
informes periódicos sobre este asunto, acompañados, en su caso, de una
recomendación para que la Comisión actúe de conformidad con el apartado 2.

ES

2.

En caso de que la Comisión tenga dudas fundadas de que las normas de seguridad
aplicadas a la explotación de las infraestructuras que entran en el ámbito de
aplicación del presente Reglamento o de la parte de dichas infraestructuras que esté
situada en el Reino Unido se ajustan a las disposiciones pertinentes del Derecho de la
Unión, procederá sin demora indebida, mediante actos de ejecución adoptados de
conformidad con el artículo 7, apartado 2, a retirar el beneficio conferido al titular
con arreglo al artículo 3.

3.

A efectos del apartado 1, la autoridad nacional de seguridad podrá solicitar
información a las autoridades competentes pertinentes, fijando un plazo razonable.
Cuando estas autoridades competentes pertinentes no presenten la información
solicitada en el plazo establecido por la autoridad nacional de seguridad, o la
presenten de forma incompleta, la Comisión podrá, previa notificación a la autoridad
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nacional de seguridad, mediante actos de ejecución adoptados de conformidad con el
artículo 7, apartado 2, retirar el beneficio conferido al titular con arreglo al artículo 3.
4.

Antes de retirar el beneficio conferido con arreglo al artículo 3, la Comisión
informará a su debido tiempo a la autoridad nacional de seguridad a que se refiere el
artículo 4, apartado 2, a la autoridad que haya expedido las autorizaciones a que se
refiere el artículo 1, apartado 2, a los titulares de dichas autorizaciones y a la
autoridad nacional de seguridad del Reino Unido, de su intención de proceder a dicha
retirada, y les dará la oportunidad de notificar sus puntos de vista.
Artículo 6
Consulta y cooperación
Las autoridades competentes de los Estados miembros llevarán a cabo consultas y
cooperarán con las autoridades competentes del Reino Unido en la medida necesaria
para garantizar la aplicación del presente Reglamento.

2.

Los Estados miembros, previa solicitud, facilitarán a la Comisión sin demora
indebida toda información obtenida con arreglo al apartado 1 o cualquier otra
información pertinente para la aplicación del presente Reglamento.
Artículo 7
Comité
La Comisión estará asistida por el comité mencionado en el artículo 51 de la
Directiva (UE) 20 16/797 del Parlamento Europeo y del Consejo8. Dicho comité será
un comité en el sentido del Reglamento (UE) n° 182/2011.

2.

En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 8
del Reglamento (UE) no 182/2011, en relación con su artículo 5.
Artículo 8
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Entrada en vigor y aplicación
1.

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea.

2.

Será aplicable a partir del día siguiente a la fecha en que los Tratados dejen de
aplicarse al Reino Unido y en él con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50,
apartado 3, del Tratado de la Unión Europea.

3.

El presente Reglamento no se aplicará si para la fecha mencionada en el apartado 2
ha entrado en vigor un acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido de
conformidad con el artículo 50, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea.

4.

El presente Reglamento dejará de aplicarse tres meses después de que sea aplicable
de conformidad con el apartado 2.

8
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Directiva (IJE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la
interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea (DO L 138 de 26.5.2016, p. 44).
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Estrasburgo, el
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Por el Parlamento Europeo
El Presidente

Por el Consejo
El Presidente
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