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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Xosé Luis Rivas Cruz, Ana Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta escrita. 

 

A historia da ampliación das instalacións do Hospital Universitario de Ourense 

(CHUO) é unha continua acumulación de atrasos e incumprimentos por parte da Xunta 

de Galiza. Desde que se adxudicara a ampliación en febreiro de 2014 por unha contía de 

máis de 41 millóns de euros para a ocupación dunha superficie total construída de 

52.000 metros cadrados, dos que máis de 24.000 irían corresponder á área de 

hospitalización, sucedéronse diferentes anuncios de datas. Simplemente atendendo aos 

dous últimos anos desta historia, podemos ver diversas declaracións ben en sede 

parlamentar ben na prensa local e nacional que dan conta da longa hemeroteca destes 

incumprimentos. 

Por exemplo, nunha entrevista na edición local de La Voz de Galicia do 

12/01/2016 o señor Antonio Álvarez, director de Procesos Asistenciais, facíase eco das 

afirmacións da daquela xerente da área sanitaria ourensá, Eloína Núñez, quen sinalaba 

que a finais do 2016 estaría xa a pleno rendemento e co total das unidades de 

hospitalización médicas e cirúrxicas en funcionamento. Daquela afirmaban que a obra 

estaría rematada en xullo de 2016, que para entón a Xunta xa tería licitado o resto da 

dotación de mobiliario e equipos a instalar e que tamén estaría finalizado o plan de 

traslados.  
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Uns meses despois, o 24/10/2016 xornais como por exemplo a edición ourensá 

do Faro de Vigo recollen declaracións de Dona Eloína Núñenz anunciando que o novo 

edificio do CHUO estaría operativo neste nadal e que contaría cunha capacidade 

máxima de 930 camas, das que 640 serían para unidades polivalentes, 94 para 

específicas, 64 de críticos e as restantes a outras seccións. Asemade, puidemos coñecer 

os problemas entre administracións (Xunta de Galiza, Deputación e Concello de 

Ourense) ao fío dos accesos ao Hospital.  

O 2 de xuño de 2017, diante dos sucesivos retrasos así como dos rumores e 

demandas arredor da evolución das obras, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego solicitaba unha visita dunha delegación dos grupos con representación na 

Cámara Galega ás novas instalacións. Días despois, no Pleno do Parlamento Galego, o 

Conselleiro de Sanidade afirmaba nunha resposta oral ao Partido Socialista que as 

instalacións abrirían en setembro. O 1 de agosto, o conselleiro e outros membros do 

Partido Popular visitaron as instalacións e insistiron na data de setembro.  

Xa no mes de setembro, o Partido Socialista insistiu na solicitude de visita e 

finalmente o 21 de setembro un grupo de deputados e deputadas fomos por fin, meses 

despois da primeira petición, convidados e convidadas a ver as novas instalacións, aínda 

sen data pero coñecemos en declaracións á prensa que sería inminente. Porén, o 28 de 

setembro, data na que estaba previsto o traslado, coñecemos pola prensa que novamente 

este non se ía verificar, desta volta por “un retraso nos trámites previstos” que impiden 

ter a licencia de ocupación, máis de un ano despois dos anuncios máis recentes de 

apertura, o que é cando menos indicativo dunha falta de rigor, planificación e 

organización por parte tanto da Xunta de Galiza como do Concello de Ourense.  
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Posto que esta situación roza o esperpento, formúlanse as seguintes preguntas 

para a súa resposta escrita: 

-Pode aclarar o Partido Popular a data e condicións de apertura do novo edificio 

do CHUO? 

-Cantos traballadores e traballadoras estarán ubicados no novo edificio? 

-Cantas camas e con que distribución están ou estarán operativas? 

-Cales son as características da cociña? E as condicións do seu persoal? Para 

cantos centros de saúde se prepara a comida?  

-Cales son as condicións do parking?  

-Que responsabilidades depurou a Xunta de Galiza polos continuos atrasos? 

-Cal é o custo total das obras? 

 

Santiago de Compostela, 5 de outubro de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños  

Xosé Luis Rivas Cruz  

Ana Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

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

 

Noa Presas Bergantiños na data 05/10/2017 16:47:43 

 

María Montserrat Prado Cores na data 05/10/2017 16:47:48 

 

Ana Pontón Mondelo na data 05/10/2017 16:47:53 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/10/2017 16:47:54 

 

Olalla Rodil Fernández na data 05/10/2017 16:47:56 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 05/10/2017 16:47:57 
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