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Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 38633 (09/POC-005667)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis

Sobre a oferta de idiomas estranxeiros da Rede de centros plurilin-

gües e seccións bilingües para o curso 2015-2016 118346

- 38635 (09/POC-005668)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis

Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Orde-

nación Universitaria a respecto do desenvolvemento do proxecto E-

DIXGAL durante o curso 2015-2016 118348

- 38637 (09/POC-005669)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis

Sobre o contido e as principais novidades que introduce o Plan de

formación do profesorado para o curso 2015-2016, así como o

balance da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria respecto da participación na formación permanente que

ofrece 118350

- 38639 (09/POC-005670)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
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Sobre os datos referidos referidos á cobertura das vacacións dos

profesionais de atención primaria durante os meses de xuño, xullo,

agosto e setembro de 2015 no concello de Ourense 118352

- 38641 (09/POC-005671)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro do ano 2015 no Centro de Saúde do Barco de Valdeorras

118355

- 38644 (09/POC-005672)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións do persoal e as

camas que se van pechar durante os meses de xuño, xullo, agosto

e setembro de 2015 no Hospital do Barco de Valdeorras 118358

- 38646 (09/POC-005673)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións do persoal e as

camas que se van pechar durante os meses de xuño, xullo, agosto

e setembro de 2015 no Hospital de Verín 118360

- 38653 (09/POC-005674)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde da Bola 118362

- 38654 (09/POC-005675)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Allariz 118364

- 38655 (09/POC-005676)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Amoeiro 118366

- 38656 (09/POC-005677)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Arnoia 118368

- 38657 (09/POC-005678)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Avión 118370

- 38658 (09/POC-005679)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Baltar 118372

- 38659 (09/POC-005680)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Bande 118374

- 38660 (09/POC-005681)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Baños de Molgas

118376

- 38661 (09/POC-005682)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Barbadás 118378

- 38662 (09/POC-005683)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
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Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Beade 118380

- 38663 (09/POC-005684)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Beariz 118382

- 38664 (09/POC-005685)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Boborás 118384

- 38665 (09/POC-005686)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Calvos de Randín

118386

- 38666 (09/POC-005687)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Carballeda de Avia

118388

- 38667 (09/POC-005688)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Carballeda de Valdeorras

118390

- 38668 (09/POC-005689)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Cartelle 118392

- 38669 (09/POC-005690)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Castrelo de Miño

118394

- 38670 (09/POC-005691)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Castrelo do Val

118396

- 38671 (09/POC-005692)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Castro Caldelas

118398

- 38672 (09/POC-005693)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Celanova 118400

- 38673 (09/POC-005694)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Cenlle 118402

- 38674 (09/POC-005695)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Chandrexa de Queixa

118404

- 38675 (09/POC-005696)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
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Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Coles 118406

- 38676 (09/POC-005697)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Cortegada 118408

- 38677 (09/POC-005698)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Cualedro 118410

- 38678 (09/POC-005699)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Entrimo 118412

- 38679 (09/POC-005700)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Esgos 118414

- 38680 (09/POC-005701)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Gomesende 118416

- 38681 (09/POC-005702)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Larouco 118418

- 38682 (09/POC-005703)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Laza 118420

- 38683 (09/POC-005704)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Leiro 118422

- 38684 (09/POC-005705)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Lobeira 118424

- 38685 (09/POC-005706)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Lobios 118426

- 38686 (09/POC-005707)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Maceda 118428

- 38687 (09/POC-005708)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Manzaneda 118430

- 38688 (09/POC-005709)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
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Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Melón 118432

- 38689 (09/POC-005710)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Montederramo 118434

- 38690 (09/POC-005711)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Monterrei 118436

- 38691 (09/POC-005712)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Muíños 118438

- 38692 (09/POC-005713)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Nogueira de Ramuín

118440

- 38693 (09/POC-005714)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde do Bolo 118442

- 38694 (09/POC-005715)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde do Carballiño 118444

- 38695 (09/POC-005716)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde do Irixo 118446

- 38696 (09/POC-005717)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Oímbra 118448

- 38697 (09/POC-005718)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde dos Blancos 118450

- 38698 (09/POC-005719)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Paderne de Allariz

118452

- 38699 (09/POC-005720)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Padrenda 118454

- 38700 (09/POC-005721)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Parada de Sil 118456

- 38701 (09/POC-005722)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

SUMARIO



Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde do Pereiro de Aguiar

118458

- 38702 (09/POC-005723)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Petín 118460

- 38703 (09/POC-005724)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Piñor de Cea 118462

- 38704 (09/POC-005725)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Pontedeva 118464

- 38705 (09/POC-005726)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Porqueira 118466

- 38706 (09/POC-005727)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Punxín 118468

- 38707 (09/POC-005728)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde da Gudiña 118470

- 38708 (09/POC-005729)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde da Merca 118472

- 38709 (09/POC-005730)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde da Mezquita 118474

- 38710 (09/POC-005731)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde da Peroxa 118476

- 38711 (09/POC-005732)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde da Pobra de Trives  118478

- 38712 (09/POC-005733)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Maside 118480

- 38713 (09/POC-005734)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Quintela de Leirado

118482

- 38714 (09/POC-005735)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
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Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Rairiz de Veiga

118484

- 38715 (09/POC-005736)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Ramirás 118486

- 38716 (09/POC-005737)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Ribadavia 118488

- 38717 (09/POC-005738)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Riós 118490

- 38718 (09/POC-005739)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de Rubiá 118492

- 38719 (09/POC-005740)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de San Amaro 118494

- 38720 (09/POC-005741)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de San Cibrao das Viñas

118496

- 38721 (09/POC-005742)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profesionais

de atención primaria durante os meses de xuño, xullo, agosto e

setembro de 2015 no Centro de Saúde de San Cristovo de Cea
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 21 de xullo de
2015, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas

1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 38633 (09/POC-005667)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis
Sobre a oferta de idiomas estranxeiros da Rede de centros
plurilingües e seccións bilingües para o curso 2015-2016
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 38635 (09/POC-005668)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria a respecto do desenvolvemento do
proxecto E-DIXGAL durante o curso 2015-2016
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 38637 (09/POC-005669)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis
Sobre o contido e as principais novidades que introduce o
Plan de formación do profesorado para o curso 2015-2016,
así como o balance da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria respecto da participación na for-
mación permanente que ofrece
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 38639 (09/POC-005670)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos referidos á cobertura das vacacións
dos profesionais de atención primaria durante os meses de
xuño, xullo, agosto e setembro de 2015 no concello de
Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38641 (09/POC-005671)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro do ano 2015 no Centro de Saúde do
Barco de Valdeorras
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38644 (09/POC-005672)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións do per-
soal e as camas que se van pechar durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Hospital do Barco de
Valdeorras
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38646 (09/POC-005673)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións do per-
soal e as camas que se van pechar durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Hospital de Verín
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38653 (09/POC-005674)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde da
Bola
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38654 (09/POC-005675)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profe-
sionais de atención primaria durante os meses de xuño, xullo,
agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de Allariz
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38655 (09/POC-005676)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
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xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Amoeiro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38656 (09/POC-005677)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Arnoia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38657 (09/POC-005678)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Avión
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38658 (09/POC-005679)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de Bal-
tar
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38659 (09/POC-005680)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Bande
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38660 (09/POC-005681)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,

xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Baños de Molgas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38661 (09/POC-005682)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Barbadás
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38662 (09/POC-005683)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Beade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38663 (09/POC-005684)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Beariz
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38664 (09/POC-005685)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Boborás
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38665 (09/POC-005686)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 510
28 de agosto de 2015

118339



xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de Cal-
vos de Randín
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38666 (09/POC-005687)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Carballeda de Avia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38667 (09/POC-005688)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Carballeda de Valdeorras
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38668 (09/POC-005689)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Cartelle
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38669 (09/POC-005690)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Castrelo de Miño
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38670 (09/POC-005691)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,

xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Castrelo do Val
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38671 (09/POC-005692)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Castro Caldelas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38672 (09/POC-005693)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profe-
sionais de atención primaria durante os meses de xuño, xullo,
agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de Celanova
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38673 (09/POC-005694)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profe-
sionais de atención primaria durante os meses de xuño, xullo,
agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de Cenlle
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38674 (09/POC-005695)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Chandrexa de Queixa
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38675 (09/POC-005696)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profe-
sionais de atención primaria durante os meses de xuño, xullo,
agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de Coles
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 38676 (09/POC-005697)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Cortegada
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38677 (09/POC-005698)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Cualedro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38678 (09/POC-005699)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Entrimo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38679 (09/POC-005700)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos profe-
sionais de atención primaria durante os meses de xuño, xullo,
agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de Esgos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38680 (09/POC-005701)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Gomesende
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38681 (09/POC-005702)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Larouco
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38682 (09/POC-005703)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Laza
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38683 (09/POC-005704)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Leiro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38684 (09/POC-005705)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Lobeira
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38685 (09/POC-005706)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Lobios
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38686 (09/POC-005707)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
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Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Maceda
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38687 (09/POC-005708)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Manzaneda
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38688 (09/POC-005709)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Melón
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38689 (09/POC-005710)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Montederramo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38690 (09/POC-005711)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Monterrei
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38691 (09/POC-005712)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Muíños
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38692 (09/POC-005713)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Nogueira de Ramuín
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38693 (09/POC-005714)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde do
Bolo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38694 (09/POC-005715)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde do
Carballiño
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38695 (09/POC-005716)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde do
Irixo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38696 (09/POC-005717)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
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Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Oímbra
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38697 (09/POC-005718)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde dos
Blancos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38698 (09/POC-005719)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Paderne de Allariz
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38699 (09/POC-005720)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Padrenda
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38700 (09/POC-005721)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Parada de Sil
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38701 (09/POC-005722)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde do
Pereiro de Aguiar
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38702 (09/POC-005723)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Petín
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38703 (09/POC-005724)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Piñor de Cea
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38704 (09/POC-005725)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Pontedeva
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38705 (09/POC-005726)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de Por-
queira
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38706 (09/POC-005727)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
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Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Punxín
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38707 (09/POC-005728)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde da
Gudiña
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38708 (09/POC-005729)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde da
Merca
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38709 (09/POC-005730)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde da
Mezquita
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38710 (09/POC-005731)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde da
Peroxa
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38711 (09/POC-005732)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde da
Pobra de Trives
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38712 (09/POC-005733)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Maside
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38713 (09/POC-005734)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Quintela de Leirado
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38714 (09/POC-005735)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de Rai-
riz de Veiga
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38715 (09/POC-005736)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Ramirás
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38716 (09/POC-005737)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
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Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Ribadavia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38717 (09/POC-005738)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Riós
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38718 (09/POC-005739)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de
Rubiá
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38719 (09/POC-005740)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de San
Amaro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38720 (09/POC-005741)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de San
Cibrao das Viñas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 38721 (09/POC-005742)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos á cobertura das vacacións dos pro-
fesionais de atención primaria durante os meses de xuño,
xullo, agosto e setembro de 2015 no Centro de Saúde de San
Cristovo de Cea
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2015

Miguel Ángel Santalices Vieira
Vicepresidente 1º
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A Mesa do Parlamento 
 
Hipólito Fariñas Sobrino, Agustín Baamonde Díaz, Javier 
Dorado Soto, Jesús Goldar Güimil, Antonio Mouriño Villar, 
Marisol Piñeiro Martínez, Marisol Díaz Mouteria e Ramón 
Santos Pérez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 
Comisión. 
 

A posta polo fomento da aprendizaxe de linguas estranxeiras ten 
sido unha constante en Galicia tanto na pasada como na presente 
lexislatura. 
 
O compromiso do Goberno galego co fomento do plurilingüísmo no 
sistema educativo reafirmouse a través do Plan de Potenciación de 
Linguas Estranxeiras que, entre outras medidas, reforzou a rede de 
seccións bilingües e impulsou a creación de centros plurilingües na 
Comunidade Autónoma. 
 
No Grupo Parlamentario Popular coñecemos o interese social que 
espertou esta acción posta en marcha no 2010 e, ante o inicio dun 
novo curso 2015-16 parece oportuno saber en que situación nos 
atopamos. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte 
pregunta en Comisión: 
 
 
Qué posibilidades de aprendizaxe de idiomas estranxeiros ofrece a 
rede de centros plurilingües e seccións bilingües para o novo curso 
escolar? 

 

 

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2015 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 09/07/2015 14:04:09 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 09/07/2015 14:04:17 

 
Javier Dorado Soto na data 09/07/2015 14:04:27 

 
Jesus Goldar Guimil na data 09/07/2015 14:04:35 

 
Antonio Mouriño Villar na data 09/07/2015 14:04:45 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 09/07/2015 14:04:54 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 09/07/2015 14:04:57 

 
Ramón Santos Pérez na data 09/07/2015 14:05:03 
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A Mesa do Parlamento 
 
Hipólito Fariñas Sobrino, Agustín Baamonde Díaz, Javier 
Dorado Soto, Jesús Goldar Güimil, Antonio Mouriño Villar, 
Marisol Piñeiro Martínez, Marisol Díaz Mouteira Martínez e 
Ramón Santos Pérez, deputados e deputadas do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 
Comisión. 
 

O avance das novas tecnoloxías e a introdución das TIC de forma 
xeneralizada, fai que cada curso que pasa o libro impreso vaia 
transformando o seu peso na tarefa académica.  
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
está a desenvolver un programa de dotación de equipamento 
informático e a dixitalización do 100% das aulas de 5º e 6º de 
Primaria e de toda a ESO de centros públicos. Unha vez 
consolidado este proceso e co aumento da oferta dos contidos 
dixitais, o libro tradicional adaptará a súa función e utilidade como 
ferramenta complementaria no proceso educativo. 
 
No curso 2015-2016 o Goberno galego aposta por facilitar ás 
familias galegas o acceso aos libros de texto cun modelo que 
combina: as axudas de Gratuidade Solidaria e a posta en marcha 
dos Fondos Solidarios (atendendo á demanda da comunidade 
educativa e a suxestión da Defensora del Pueblo), xunto coa 
progresiva extensión do E-DIXGAL, plataforma de contidos dixitais 
educativos. 
 
Esta iniciativa ten como obxecto favorecer a incorporación 
xeneralizada das tecnoloxías da información e da comunicación 
(TIC) no desenvolvemento da actividade educativa, poñendo a 
disposición dos centros un entorno virtual de aprendizaxe. Esta 
plataforma ou EVA aloxará os libros e outros materiais dixitais cos 
que poderá desenvolverse a totalidade do currículo. 
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Logo da experiencia durante o curso pasado na implantación dos 
contidos dixitais nos centros educativos, parece lóxico coñecer qué 
análise fai a Consellería do proceso iniciado e cales son as 
novidades para o período 2015-16. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte 
pregunta en Comisión: 
 
Cómo se vai desenvolver o proxecto E-DIXGAL durante o curso 
2015-2016? 

 

 

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 09/07/2015 14:06:42 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 09/07/2015 14:06:51 

 
Javier Dorado Soto na data 09/07/2015 14:06:57 

 
Jesus Goldar Guimil na data 09/07/2015 14:07:04 

 
Antonio Mouriño Villar na data 09/07/2015 14:07:23 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 09/07/2015 14:07:31 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 09/07/2015 14:07:34 

 
Ramón Santos Pérez na data 09/07/2015 14:07:40 
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A Mesa do Parlamento 
 
Hipólito Fariñas Sobrino, Agustín Baamonde Díaz, Javier 
Dorado Soto, Jesús Goldar Güimil, Antonio Mouriño Villar, 
Marisol Piñeiro Martínez, Marisol Díaz Mouteira e Ramón 
Santos Pérez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 
Comisión. 
 

Os mestres e profesores cumpren unha importante misión na 
formación da futuras xeracións de rapaces e rapazas da nosa 
Comunidade.  Neste contexto resulta de interese que a 
Administración educativa galega impulse e contribúa á formación 
permanente dos profesionais que están desenvolver a súa 
actividade nas aulas galegas. 
As sociedades modernas teñen mudado moito nos últimos tempos e 
faise preciso actualizar e adaptar coñecementos ás novas 
necesidades educativas dun mundo cada vez máis global: maior 
implantación e uso das TIC no ensino, relevancia dos idiomas 
estranxeiros, novas didácticas e metodoloxías, conceptos como 
creatividade, intelixencia emocional, etc. 
Unha nova realidade na Galicia do século XXI aconsella dar pasos 
que permitan adaptar e modernizar a formación docentes galegos, 
desde a perspectiva de que sexa útil para os propios profesionais e, 
sobre todo, para o alumnado. 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ven 
traballando neste obxectivo. En datas pasadas foi presentado o 
Plan de Formación do Profesorado para o vindeiro curso 
2015/2016, con distintas iniciativas e que da continuidade a 
actividade formativa desenvolvida no curso anterior por milleiros de 
profesores e profesoras de Galicia. 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan as seguintes 
preguntas: 
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1. En qué consiste o Plan de Formación do Profesorado para o 
vindeiro curso 2015/2016? 

 
2. Cales son as principais novidades? 

 
3. Que balance fai a Consellería da participación na formación 

permanente ofrecida desde a Administración educativa 
galega? 

 

 

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 09/07/2015 14:09:29 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 09/07/2015 14:09:40 

 
Javier Dorado Soto na data 09/07/2015 14:09:49 

 
Jesus Goldar Guimil na data 09/07/2015 14:09:57 

 
Antonio Mouriño Villar na data 09/07/2015 14:10:03 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 09/07/2015 14:10:11 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 09/07/2015 14:10:15 

 
Ramón Santos Pérez na data 09/07/2015 14:10:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar á historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a Administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos, en reiteradas ocasións, 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado.  

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. No Concello de Ourense cantos profesionais de Atención Primaria 

colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro 

deste ano 2015?  De que categorías profesionais e a que centro de 

saúde pertencía cada cal?  
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2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? Cantas vacantes a tempo completo e cantas 

se van substituír a tempo parcial en cada un dos centros e das 

categorías? E cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir 

como se cobre cada ausencia? 

3. Vaise substituír máis ou igual que o ano anterior?  

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 09:53:14 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 09:53:20 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 09:53:25 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 09:53:33 

 
Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 09:53:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde do Barco de Valdeorras cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 

agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  
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2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, deputadas 

e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

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

 

No Hospital do Barco de Valdeorras nunca se pecharan camas ata que chegou 

o Sr. Feijoo a Xunta de Galicia nin nunca houbera tanta espera sanitaria. 

Segundo a Administración sanitaria “sobran” camas ao baixar nestes meses a 

demanda e, ademais, están as vacacións do persoal profesional e a dificultade 

para cubrilos pola escaseza de persoal.  

 

Por iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas 

para o seu debate en Comisión: 

 

1. Nese centro hospitalario, cantos profesionais e de que categorías van 

gozar as súas vacacións entre os meses de xuño a setembro do 2015 ? E 

en que datas exactamente cada un deles? 

2. Cantos profesionais vai contratar a Xerencia para cubrir esas ausencias? 

E que tipos de contratos vai facer a cada unha desas persoas? 

3. Que criterios vai seguir para cubrir ou non unha vacante por vacacións? 

4. Cantas persoas van ser contratadas por horas ou por gardas?  

5. Cantas camas se van pechar durante ese tempo? En que plantas e de 

que servizos? 

6. Como van repercutir eses peches nas listas de espera de cada 

especialidade? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, deputadas 

e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

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

 

No Hospital de Verín tamén se recortan camas e servizos durante os meses de 

verán.  Segundo a Administración sanitaria isto é debido a que “sobran” 

camas ao baixar neses meses a demanda e, ademais, están as vacacións do 

persoal profesional e a dificultade para cubrilos pola escaseza de persoal.  

 

Por iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas 

para o seu debate en Comisión: 

 

1. Nese centro hospitalario cantos profesionais e de que categorías van 

gozar as súas vacacións entre os meses de xuño a setembro do 2015? E 

en que datas exactamente cada un deles? 

2. Cantos profesionais vai contratar a Xerencia para cubrir esas ausencias? 

E que tipos de contratos vai facer a cada unha desas persoas? 

3. Que criterios vai seguir para cubrir ou non unha vacante por vacacións? 

4. Cantas persoas van ser contratadas por horas ou por gardas?  

5. Cantas camas se van pechar durante ese tempo? En que plantas e de 

que servizos? 

6. Como van repercutir eses peches nas listas de espera de cada 

especialidade? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde da Bola cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Allariz cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Amoeiro cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Arnoia cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Avión cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:39:45 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:39:52 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:39:57 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:40:02 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:40:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Baltar cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:40:17 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:40:22 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:40:27 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:40:33 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:40:37 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Bande cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:40:47 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:40:53 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:40:57 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:41:04 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:41:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Baños de Molgas cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:41:18 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:41:24 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:41:28 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:41:35 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:41:40 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Barbadás cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 

118378



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:41:49 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:41:55 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:41:59 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:42:06 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:42:11 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Beade cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:42:34 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:42:39 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:42:43 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:42:51 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:42:55 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Beariz cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:43:09 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:43:14 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:43:19 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:43:25 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:43:30 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Boborás cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 

118384



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:43:42 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:43:48 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:43:52 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:43:58 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:44:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Calvos de Randín cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:44:13 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:44:18 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:44:22 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:44:28 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:44:33 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Carballeda de Avia cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:44:43 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:44:49 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:44:53 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:44:58 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:45:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Carballeda de Valdeorras cantos profesionais 

de Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:45:13 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:45:19 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:45:23 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:45:29 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:45:34 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Cartelle cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:45:46 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:45:51 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:45:57 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:46:05 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:46:11 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Castrelo de Miño cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:46:21 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:46:26 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:46:30 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:46:37 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:46:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Castrelo do Val cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:46:51 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:46:57 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:47:01 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:47:07 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:47:11 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Castro Caldelas cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:47:20 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:47:26 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:47:31 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:47:37 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:47:42 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Celanova cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:47:51 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:47:56 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:48:01 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:48:07 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:48:11 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Cenlle cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:48:21 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:48:26 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:48:30 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:48:37 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:48:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Chandrexa de Queixa cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:48:51 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:48:58 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:49:02 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:49:08 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:49:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Coles cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:49:23 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:49:34 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:49:39 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:49:44 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:49:49 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Cortegada cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:49:58 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:50:04 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:50:08 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:50:14 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:50:18 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Cualedro cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:50:59 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:51:04 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:51:09 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:51:15 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:51:19 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Entrimo cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:50:29 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:50:34 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:50:38 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:50:45 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:50:50 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Esgos cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:51:30 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:51:35 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:51:40 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:51:46 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:51:52 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Gomesende cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:52:02 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:52:07 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:52:12 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:52:17 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:52:22 
 

118417



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 
 

Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Larouco cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:53:05 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:53:11 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:53:15 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:53:22 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:53:27 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Laza cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:53:35 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:53:41 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:53:45 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:53:51 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:53:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Leiro cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:54:06 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:54:11 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:54:16 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:54:23 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:54:27 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Lobeira cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:54:35 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:54:40 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:54:45 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:54:50 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:54:54 
 

118425



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 
 

Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Lobios cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:55:03 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:55:08 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:55:11 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:55:17 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:55:21 
 

118427



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 
 

Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Maceda cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:55:31 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:55:36 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:55:41 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:55:47 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:55:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Manzaneda cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:56:05 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:56:11 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:56:15 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:56:21 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:56:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Melón cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:57:04 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:57:09 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:57:14 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:57:20 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:57:24 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Montederramo cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:58:43 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:58:48 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:58:52 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:58:59 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:59:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Monterrei cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:59:13 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:59:18 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:59:22 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:59:28 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:59:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Muíños cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:59:41 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:59:46 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:59:51 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:59:57 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:00:01 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Nogueira de Ramuín cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:00:10 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:00:15 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 11:00:19 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 11:00:24 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:00:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de O Bolo cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 

118442



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:00:36 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:00:41 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 11:00:46 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 11:00:51 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:01:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de O Carballiño cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:01:14 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:01:20 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 11:01:24 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 11:01:29 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:01:39 
 

118445



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 
 

Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de O Irixo cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:01:47 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:01:53 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 11:01:59 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 11:02:06 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:02:10 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Oímbra cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:02:19 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:02:24 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 11:02:42 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 11:02:48 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:02:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Os Blancos cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 

118450
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:03:01 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:03:06 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 11:03:11 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 11:03:18 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:03:22 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Paderne de Allariz cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:03:30 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:03:35 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 11:03:39 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 11:03:46 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:03:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Padrenda cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:04:01 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:04:06 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 11:04:10 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 11:04:16 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:04:21 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Parada de Sil cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:04:30 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:04:35 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 11:04:39 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 11:04:45 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:04:49 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Pereiro de Aguiar cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:04:56 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:05:02 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 11:05:06 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 11:05:13 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:05:17 
 

118459



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 
 

Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Petín cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:05:54 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:06:00 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 11:06:04 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 11:06:10 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:06:13 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Piñor de Cea cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:06:22 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:06:27 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 11:06:31 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 11:06:38 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:06:43 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Pontedeva cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:07:22 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:07:28 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 11:07:32 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 11:07:39 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:07:44 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Porqueira cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:07:52 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:07:57 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 11:08:01 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 11:08:07 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:08:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Punxín cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:08:21 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:08:25 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 11:08:29 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 11:08:35 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:08:42 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde da Gudiña cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:52:32 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:52:37 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:52:42 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:52:49 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:52:54 
 

118471



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 
 

Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde da Merca cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:57:34 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:57:39 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:57:44 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:57:49 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:57:55 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde da Mezquita cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:58:06 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:58:12 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 10:58:21 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 10:58:27 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:58:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde da Peroxa cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:05:26 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:05:31 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde da Pobra de Trives cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 11:06:51 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 11:06:57 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 11:07:02 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 11:07:08 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 11:07:13 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Maside cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 10:56:35 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 10:56:40 
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Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 10:56:55 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Quintela de Leirado cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 12:11:00 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 12:11:06 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 12:11:10 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 12:11:17 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 12:11:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Rairiz de Veiga cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 12:11:44 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 12:11:50 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 12:11:55 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 12:12:02 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 12:12:10 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Ramirás cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 12:12:22 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 12:12:27 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 12:12:32 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 12:12:40 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 12:12:48 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Ribadavia cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 12:13:00 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 12:13:07 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 12:13:12 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 12:13:19 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 12:13:25 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Riós cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 12:13:37 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 12:13:42 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 12:13:47 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 12:13:54 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 12:14:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de Rubiá cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 12:15:07 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 12:15:13 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 12:15:17 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 12:15:31 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 12:15:36 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de San Amaro cantos profesionais de Atención 

Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, agosto e 
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setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 12:15:50 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 12:15:56 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 12:16:00 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 12:16:07 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 12:16:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de San Cibrao das Viñas cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 12:16:25 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 12:16:30 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 12:16:34 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 12:16:40 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 12:16:47 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Acuña do Campo, María Quintas Alvarez, Raúl Fernández 

Fernández, Noela Blanco Rodríguez e Carmen Gallego Calvar, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A etapa de Goberno do Sr. Feijoo vai pasar a historia da Atención Primaria 

en negro, pois nada máis chegar a Xunta de Galicia decidiu paralizar o Plan 

de mellora de Atención Primaria que, con tanto interese e consenso, foi 

elaborado entre os e as profesionais, os sindicatos e a administración 

sanitaria na época do presidente Touriño. 

 

Pero as desgrazas do primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

público non quedaron aí, pois o Sr. Feijoo non so non incrementou os 

recursos senón que os foi recortando, volvendo a Atención Primaria sobre 

todo no rural a tempos xa esquecidos e pensabamos que xa superados. 

 

Onde se contaba con tres quendas deixou dúas e onde había dúas agora so 

se dispón dunha.  Recortes e carencias que aínda se notan máis cando 

chega o verán e as vacacións do persoal porque a Consellería de Sanidade 

do PP non cubre as vacantes que se xeran nestas datas e cando as cubre o 

fai de maneira insuficiente. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista temos en reiteradas ocasións 

solicitado os datos exactos de como se cobren as ausencias, pero estes datos 

non se nos teñen facilitado. 

 

Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. No Centro de Saúde de San Cristovo de Cea cantos profesionais de 

Atención Primaria colleron vacacións nos meses de xuño, xullo, 
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agosto e setembro deste ano 2015? De que categorías profesionais 

exactamente era cada un?  

2. En que datas exactamente se vai ausentar cada persoa e como se vai 

a cubrir a súa ausencia? 

 

3. Cantas vacantes a tempo completo e cantas se van substituír a tempo 

parcial en cada unha das categorías profesionais dese centro? 

 

4. Cales son os criterios que segue a Xerencia para decidir como se 

cobre cada ausencia? 

 

5. Vaise substituír mais o igual que o ano anterior? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de xullo de 2015 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

   Raúl Fernández Fernández 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 10/07/2015 12:16:57 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 10/07/2015 12:17:04 
 

Raúl Fernández Fernández na data 10/07/2015 12:17:09 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 10/07/2015 12:17:17 
 

Carmen Gallego Calvar na data 10/07/2015 12:17:23 
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