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En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  18306, formulada  polo  Grupo

Parlamentario  do  Bloque  Nacionalista  Galego,  a  iniciativa  de  don  Xosé  Luis  Bará  Torres  e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a data e as condicións de apertura previstas

polo  Goberno  galego  para  o  novo  edificio  do  Complexo  Hospitalario  Universitario  de

Ourense,  así  como o custo total  das obras”,  (publicada no BOPG número 192 do 13 de

outubro de 2017), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157

do  Regulamento  do  Parlamento  de  Galicia,  a  contestación  formulada  pola  Consellería  de

Sanidade, que ten o seguinte contido:

“Non se pode dar reposta a primeira das preguntas xa que vai dirixida ao Partido Popular e non á

Xunta de Galicia.

O equipamento da nova cociña central do Complexo, situada no novo edificio de hospitalización,

está en trámites de licitación. 

O novo edificio de hospitalización consta de tres plantas de aparcadoiro, unha delas destinada ao

uso exclusivo dos traballadores de carácter gratuíto, e as restantes de acceso e uso público.

Coa ampliación o CHUO gaña en funcionalidade e integración,  e aumenta a súa capacidade

asistencial  e confortabilidade,  eliminando definitivamente as habitacións triples,  pasando todas

elas a dobres e individuais, polo que contará con 116 camas máis, ata chegar a unha capacidade

máxima de 930 camas.

 A ampliación do CHUO supuxo un investimento de mais de 41 millóns de euros.”

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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