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Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

Consuelo Martínez García, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar 

Mixto, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa contestación por 

Escrito. 

 

Dende 2007, as bases dos soportes vitais avanzados están en PACs ou en 

Hospitais ademais, e nos pregos de prescricións técnicas particulares de 2014 

para a contratación do servizo de transporte sanitario urxente terrestre na 

Comunidade Autónoma de Galicia para a Fundación Pública Urxencias 

Sanitarias de Galicia-061 di: "a empresa adxudicataria disporá das instalacións 

auxiliares que a FPUSG-061 considere oportunas no emprazamento da base 

medicalizada". 

 As ambulancias de soporte vital básico, dende 2007 teñen na súa maioría as 

súas bases   en locais privados das empresas. Para estas ambulancias, nos 

pregos actuais di: "a base emprazarase nas localidades ou centros sanitarios 

indicados pola FPUSG-061 para cada recurso, no prego de cláusulas 

administrativas particulares", e que “os gastos de contratación, mantemento e 

todos aqueles relativos á base correrán por conta do adxudicatario”. 

No prego de  contratación das ambulancias de soporte vital básico de 

Chantada e Quiroga non especifica que a base vaia estar nun centro médico. 

No caso de Chantada,  a referencia está na páxina 9/31 do prego 

administrativo (lote 13) que indica a súa localización en Chantada e que 

atenderá servizos, ademais que na propia Chantada, en Taboada, en 

Carballedo e en O Saviñao, non fai outra referencia á localización da base.  
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Até o día 7 de Agosto, non houbo ningunha notificación respecto a que as 

bases de Chantada e Quiroga foran ir para o Centro de saúde, e mesmo o día 

15 de Outubro, o día que se empezaba coa nova adxudicación, non se tiña 

constancia de que estas bases foran para o centro médico.  

 

Polo exposto, a deputada que subscribe, formula as seguintes preguntas para 

a súa resposta escrita: 

 Aboará a empresa adxudicataria algunha cantidade en concepto de 

alugueiro do espazo destinado á base de ambulancias? En caso 

afirmativo, canto? 

 A cargo de quen corre o acondicionamento do espazo que ocupará a 

base? 

 Quen se fará cargo dos gastos de auga, luz e calefacción entre outros? 

 Aboou algunha cantidade por estes conceptos a empresa adxudicataria 

dende o día 15 de outubro que están utilizando os Centros de saúde 

como bases? 

 Por que non constou no prego de contratación a súa localización nun 

centro de saúde?  

 Ten comprobado a Xunta que a empresa adxudicataria cumpre o punto 

1.14.2 da páxina 8/28 dos pregos técnicos respecto á Uniformidade  en 

canto ás características, materiais e deseño? 

 Comprobou a Xunta se a empresa adxudicataria cumpre co establecido 

no punto 1.17.3 do prego en relación á Tarxeta de Identificación? 

 Realizouse a inspección técnica de todas as ambulancias, comprobando 

que cumpren as condicións establecidas nos pregos? 
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Pazo do Parlamento, a 01 de decembro de 2015 

Asdo.: Consuelo Martínez García 
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia. 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Consuelo Martínez García na data 01/12/2015 12:18:02 
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