
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 5.ª, SANIDADE,

POLÍTICA SOCIAL E EMPREGO
 

Día: 11.02.2016        Hora: 10:30



A Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 11 de febreiro de 2016, ás 10:30 horas, no pazo do Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto 1. Preguntas orais en Comisión.

1.1 7544 (09/POC-006894)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre a incidencia no servizo prestado ás persoas con discapacidade da 
eliminación pola Consellería de Traballo e Benestar de prazas de persoal 
laboral e de oficinas de valoración da dependencia, os datos referidos á 
tramitación nos anos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 das solicitudes 
de recoñecemento dunha prestación e as previsións ao respecto

Punto 2. Proposicións non de lei en Comisión.

2.1 4323 (09/PNC-000318)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
cos anuncios de prostitución e contactos contidos nos medios de 
comunicación galegos ou comercializados en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 64, do 06.03.2013

2.2 31981 (09/PNC-002666)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coas situacións de colapso xeradas nos servizos de urxencias dos hospitais 
públicos de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 404, do 22.01.2015

2.3 37359 (09/PNC-003136)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fariñas Sobrino, Hipólito e 8 máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo polo Goberno galego para a 
construción dun novo centro de saúde no concello de Narón
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 469, do 28.05.2015



2.4 45461 (09/PNC-003766)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Prado Cores, María Montserrat
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa 
dotación de persoal de Pediatría do Centro de saúde de Rianxo
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 585, do 20.01.2016

2.5 45467 (09/PNC-003768)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Oubiña Solla, Rosa e 7 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación 
coa situación e funcionamento das mesas locais de coordinación 
interinstitucional contra a violencia de xénero
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 585, do 20.01.2016

2.6 45533 (09/PNC-003773)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coa dotación de persoal do servizo de pediatría do Centro de Saúde de 
Rianxo e o transporte público existente entre os centros sanitarios dos 
concellos de Boiro e Rianxo
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 590, do 27.01.2016

2.7 45855 (09/PNC-003801)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para 
facilitarlle á cidadanía a información referida á xestión levada a cabo en 
materia sanitaria, a situación das listas de espera, así como os datos e 
documentación que precise
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 594, do 03.02.2016

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non 
de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do 
Regulamento.

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.



Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2016

Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez

Presidenta da Comisión
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1. Preguntas orais en Comisión.
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1.1 7544(09/POC-006894)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis

Sobre a incidencia no servizo prestado ás persoas con

discapacidade da eliminación pola Consellería de Traballo e

Benestar de prazas de persoal laboral e de oficinas de

valoración da dependencia, os datos referidos á tramitación

nos anos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 das solicitudes

de recoñecemento dunha prestación e as previsións ao respecto
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Gallego Calvar, Carmen Acuña do Campo e María Quintas 

Alvarez, deputadas 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 

por escrito. 

 

Nos últimos días recibimos varias denuncias sindicais relacionadas coa 

RPT da Consellería de Traballo e Benestar, que cando estaba tramitando o 

seu orzamento para este ano 2013 no Parlamento de Galicia, xa tiña en 

paralelo unha proposta de redución de persoal laboral, co despedimento de 

40 laborais, amortizando 120 prazas máis e iniciando o camiño dos ERE na 

Administración pública galega. 

 

Falamos de servizos públicos, do desmantelamento silente da aplicación da 

Lei de autonomía persoal, pola vía da redución orzamentaria, da 

ralentización no recoñecemento das prestacións, etc., e agora para colmo do 

peche en termos prácticos das oficinas de valoración da dependencia como 

o caso das de Santiago e Ferrol na provincia de A Coruña. 

 

Si a Xunta de Galicia prescinde das persoas que tramitan as axudas de 

dependencia e dos equipos de valoración das discapacidades está 

penalizando á poboación destas áreas e ralentizando máis aínda o 

recoñecemento das prestacións. 

 

Si se eliminan postos de traballo de asistencia social, menciña, psicoloxía, 

fisioterapia, administración, están condenando as persoas dependentes e 

aos seus coidadores a unha asistencia menos áxil e simple e máis cara, 

rematando coa proximidade á cidadanía. 

 

Polo exposto, as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas para 

a súa resposta escrita: 

   

1. Considera o Goberno de Galicia que coa eliminación destas prazas e 

oficinas prestará igual servizo ás persoas con discapacidade? 

2. Cales son na actualidade os tempos medios de espera para o 

recoñecemento dunha prestación pola Lei de autonomía persoal? 
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3. E cales eran estes tempos medios nos anos 2008,2009, 2010, 2011 e 

2012? 

4. Canto tempo pasa, na actualidade, entre que unha persoa solicita o 

recoñecemento dunha prestación a que ten dereito pola Lei de 

autonomía persoal ata que a recibe efectivamente?  

5. E cal era esta espera nos anos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012? 

6. Cantas persoas traballan agora na Administración pública galega nos 

equipos de valoración de discapacidades? 

7. E cantas o facían nos anos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012? 

8. Cantas persoas realizan neste intre os trámites para as axudas da 

dependencia na Administración pública galega? 

9. E cantas o facían nos anos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012? 

10. Cantas oficinas ou unidades de dependencia existen na actualidade 

en Galicia? 

11. Cantas existían no 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012? 

12. Cantas van permanecer funcionando despois deste axuste de persoal? 

13. Cal era a poboación atendida por estas oficinas (por cada unha delas) 

nos anos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012? 

14. Cal é a poboación atendida na actualidade e que proxección futura se 

fai? 

 

Pazo do Parlamento, 7 de maio de 2013 

 

Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

   Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 07/05/2013 13:56:33 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 07/05/2013 13:56:39 

 
María Remedios Quintas Álvarez na data 07/05/2013 13:56:49 
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2.1 4323(09/PNC-000318)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Solla Fernández, Eva

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación cos anuncios de prostitución e contactos contidos

nos medios de comunicación galegos ou comercializados en

Galicia

Publicación da iniciativa, 64, 06.03.2013



 

 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento    

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a 

iniciativa da súa deputada Eva Solla Fernández ao abeiro do disposto no 

artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non 

de lei para o seu debate en Comisión relativa  aos anuncios de prostitución 

contidos nos xornais galegos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A maioría dos xornais redactados e comercializados en Galicia conteñen nas 

súas páxinas anuncios de carácter sexual, os mal chamados “anuncios de 

contactos”. Lonxe do que o seu nome indica, estes anuncios realizan 

auténticas ofertas de prostitución, a maior parte de mulleres prostituídas. 

O contido dos anuncios a miúdo é de carácter vexatorio, incluíndo descripcións 

sexistas e misóxinas, nomeando habilidades eróticas da persoa prostituída, 

referencias xenófobas e incluso fotografías de espidos ou semiespidos.  

A prostitución e venda de mulleres coma obxeto sexual atenta contra a 

dignidade das mesmas, podendo constituir a súa publicidade algo ilícito 

segundo a Lei Xeral de Publicidade do ano 1986. 

O mercadeo de servizos sexuais ofertando ás mulleres como un obxeto á 

venda constitúe unha maneira máis de violencia de xénero. 

A Lei Orgánica de Medidas de protección integral contra a Violencia de Xénero 

contempla no seu capítulo II, artigo 14, que os medios de comunicación 

“fomentarán a protección e salvagarda da igualdade entre homes e mulleres, 

evitando toda discriminación entre eles“. Así mesmo no seu artigo 13 refire:     

“As administracións públicas velarán polo cumprimento estricto na lexilación no 

relativo  á  protección e  salvagarda  dos  dereitos  fundamentais, con  especial  



 

 

 

 

atención á erradicación de conductas favorecedoras de situacións de 

desigualdade das mulleres en todos os medios de comunicación social”. 

Por outra banda, os medios gráficos que publican este tipo de anuncios 

lucranse directamente dos mesmos, pasando a formar parte da cadea de 

compra-venda de prostitución, consentindo implícitamente a mesma. 

Paralelamente o Goberno galego subvenciónaos públicamente con axudas aos 

medios de comunicación. 

Algúns destes medios contan con milleiros de lectores diarios, podendo ter 

acceso aos mesmos menores de idade, que poden visionar tales anuncios. 

Por estes feitos, Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA) presenta a 

seguinte PROPOSICIÓN NON DE LEI para o seu debate en Comisión: 

O Parlamento Galego insta á Xunta de Galicia a: 

1.- Suspender as axudas económicas aos medios de comunicación galegos ou 

comercializados en Galicia que conteñan “anuncios de contactos e ofertas de 

prostitución”. 

2.- Reclamar ao Goberno do Estado a modificación da Lei Xeral de Publicidade 

para garantir que se prohiban legalmente os anuncios de prostitución e 

contactos co fin de non fomentar a violencia de xénero e protexer aos menores 

de idade. 

Santiago de Compostela, 26 de febreiro do 2013. 

 

Asdo.: Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. da AGE. 



 

 

Xosé M. Beiras Torrado 

Portavoz do G.P. da AGE. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 26/02/2013 17:59:03 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 26/02/2013 17:59:18 
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2.2 31981(09/PNC-002666)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coas situacións de colapso xeradas nos servizos de

urxencias dos hospitais públicos de Galicia

Publicación da iniciativa, 404, 22.01.2015
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da 

deputada Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para debate en Comisión, relativa ás situacións 

de colapso nos servizos de urxencias dos centros hospitalarios públicos de Galiza. 

 

O Partido Popular ten á sanidade pública galega afogada polos recortes, sometida a 

unha política de acoso e derribo, de desmantelamento. Menos persoal, redución do 6%, 

menos orzamento, recorte de máis do 12%, peche de preto de 300 camas, menos medios, 

listas de espera disparadas,... 

Neste contexto xeral, a situación dos servizos de urxencias, convértese en noticia de 

xeito recorrente polos colapsos que neles se producen. O último episodio leva producíndose 

desde finais de decembro. Na practica totalidade dos servizos de urxencias dos centros 

hospitalarios de Galiza sucedéronse colapsos. Os centros hospitalarios viviron auténticas 

situacións de caos: doentes sufrindo esperas de horas inaceptábeis para ser atendid@s, 

habitáculos, boxes, padiolas, cadeiras totalmente insuficientes, salas de espera con persoas 

literalmente amoreadas, corredores cheos de doentes en padiolas, en cadeiras ou de pé. 

Ducias de persoas tiveron que agardar moitas horas para dispoñer dunha cama, ou mesmo 

ser ingresadas nos boxes de urxencias, saturación das áreas clínicas e de observación. 

Ingresos en plantas inadecuadas, onde se mesturan patoloxías. 

Profesionais desenvolvendo a súa actividade nunhas condicións de sobrecarga, de 

presión e de estrés inaceptábeis, que aumentan o risco de cometer erros e diminúe a calidade 

asistencial que se presta.  

Doentes que ven vulnerados os máis elementais dereitos á intimidade e 
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confidencialidade. Non se trata de “confortabilidade” como se atreveu a dicir a Conselleira 

senón de dignidade. 

É indecente e mesmo inhumana a situación a que a Consellaría de Sanidade somete a 

profesionais e doentes. 

Estes repuntes de actividade nos servizos de urxencias son perfectamente previsibles. 

Existen mecanismos para saber con moita certeza o cando, o como, o canto e a quen da 

incidencia dos brotes epidemiolóxico habituais por calendario. Os brotes de gripe e 

enfermidades respiratorias coincidindo coas épocas de frío son previsíbeis, pasan todos os 

anos, e a pesares diso a Consellaría de Sanidade non fai nada por evitalo. 

Mentres isto ocorre, o SERGAS mantén por un lado a súa política de peche de 

camas, foi escandaloso o número de camas pechadas este verán, e é escandaloso que a data 

de hoxe manteña pechadas camas, cerca de 300, e un número importante bloqueadas, o que 

de facto significa estar pechadas, e por outro a infame política de persoal, con unha taxa de 

reposición inaceptábel e unhas prácticas indecentes nas escasas contratacións que realiza. 

Fronte a esta situación, os galegos e galegas estamos a asistir, máis unha vez, ao 

espectáculo esperpéntico que están a ofrecer @s responsábeis do Goberno de Galiza, 

comezando polo Presidente e seguindo pola Conselleira de Sanidade, de non asumir 

ningunha responsabilidade, que pasaron de tentar minimizar a situación de colapso,  a 

responsabilizar aos propios doentes por non vacinarse ou acudir innecesariamente aos 

servizos de urxencias, a pedir unhas mornas desculpas. 

Nin o Presidente da Xunta, nin a Conselleira de Sanidade ofreceron solución 

algunha, non asumiron a total  improvisación, o desleixo nin anunciaron que ían proceder a 

aumentar o persoal, a aumentar recursos,... limitáronse a pedir desculpas. Non por estar 

desmantelando a sanidade pública galega, por estar inmersos nunha carreira desenfreada  de 

privatización, pola redución indecente de persoal. Só mornas desculpas polas molestias e a 
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“falta de confortabilidade” que están a padecer @s doentes polos colapsos dos servizos de 

urxencias. Unha auténtica burla, indignante. 

 

Diante da gravidade desta situación o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión: 

“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego, e en concreto ao seu Presidente, 

a que cese do seu posto á Conselleira de Sanidade Rocío Mosquera. 

O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a: 

-Elaboración dun protocolo de actuación, para os brotes ou picos asistenciais como o 

da gripe, en interlocución c@s profesionais,tanto dos servizos de urxencias  como do resto 

dos servizos dos hospitais directamente implicados como de Atención Primaria, e 

representantes sindicais, onde se contemple como mínimo a previsión de reforzos, recursos, 

priorización na atención, na hospitalización etc. 

-Que se tomen todas as medidas precisas para que as unidades de hospitalización 

estean abertas e funcionando con normalidade. 

-Que de xeito inmediato se abran as plantas e as  camas pechadas, e as bloqueadas 

nos centros hospitalarios da rede pública de Galiza. 

-Dimensionar as plantillas co número de profesionais precisos para prestar un bo 

servizo e unha boa calidade asistencial, e a repoñer as prazas pactadas coas organizacións 

sindicais. 

-Eliminar a taxa de reposición e repoñer o persoal eliminado, máis de 2000 

profesionais, desde a aplicación no ano 2010 da taxa de reposición do 10%.  
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-Posta en marcha dun Plan de Mellora da Atención Primaria cos recursos precisos, 

tanto humanos como materiais.” 

 

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 15/01/2015 10:41:16 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 15/01/2015 10:41:23 
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fariñas Sobrino, Hipólito e 8 máis

Sobre a actuación que debe levar a cabo polo Goberno galego

para a construción dun novo centro de saúde no concello de

Narón

Publicación da iniciativa, 469, 28.05.2015
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Á Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, e por iniciativa dos deputados e deputadas, Hipólito 
Fariñas Sobrino, Javier Dorado Soto, Jaime Iñiguez Martínez, 
Rosa Oubiña Solla, Aurelio Núñez Centeno, Marta Rodríguez 
Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Miguel A. Santalices 
Vieira e Miguel Tellado Filgueira, ao abeiro do disposto no artigo 
160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa 
Mesa, a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 
Comisión. 
 
Exposición de motivos 
 
En decembro de 2008, o Concello de Narón, por medio do seu 
Alcalde da época, asinou coa Consellería de Sanidade, 
representada pola Conselleira Dona María José Rubio Vidal, un 
Protocolo de Colaboración para a construción dun novo Centro de 
Saúde en terreos deste Concello. 
 
O documento contempla unha serie de cláusulas e condicións para 
ambas as dúas Administracións e un escenario temporal. 
 
Pasou o tempo, e o Goberno Local non cumpriu as condicións das 
cláusulas que o obrigaban, por un lado, á dotación orzamentaria 
nos exercicios 2009, 2010 e 2011 e, por outro, á entrega e posta a 
disposición da Xunta de Galicia dos terreos. 
 
A pesar de incumprirse o documento de referencia, a Consellería de 
Sanidade seguiu amosando a súa vontade de non rachar as 
negociacións, polo que seguiu mantendo conversas co Concello de 
Narón de cara a buscar a fórmula de colaboración para volver a 
firmar  un novo documento de colaboración. 
 
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a 
seguinte proposición non de lei en Comisión: 
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"O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a estudar a 
viabilidade e as posibilidades de buscar fórmulas para a construción 
un novo Centro de Saúde no Concello de Narón, a fin de dar unha 
mellor resposta aos problemas de saúde da súa cidadanía." 
 

 
Santiago de Compostela, 21 de maio de 2015 

 
 
 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 21/05/2015 12:57:30 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 21/05/2015 12:57:40 

 
Javier Dorado Soto na data 21/05/2015 12:57:58 

 
Jaime Iñíguez Martínez na data 21/05/2015 12:58:20 

 
Rosa Oubiña Solla na data 21/05/2015 12:58:33 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 21/05/2015 12:58:42 

 
Marta Rodríguez Arias na data 21/05/2015 12:58:57 

 
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 21/05/2015 12:59:14 

 
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 21/05/2015 12:59:23 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 21/05/2015 12:59:41 
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2.4 45461(09/PNC-003766)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Prado Cores, María Montserrat

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa dotación de persoal de Pediatría do Centro de

saúde de Rianxo

Publicación da iniciativa, 585, 20.01.2016



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa 

das deputadas Ana Belén Pontón Mondelo e Montserrat Prado Cores, ao abeiro do 

disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para 

o seu debate en Comisión, relativa ás carencias do servizo de pediatría en Rianxo. 

 

A asistencia pediátrica é un servizo do sistema público de saúde que é de moita 

relevancia na nosa sociedade e ben acollido e valorado pola poboación galega. Porén, a 

pesar da súa importancia do punto de vista da saúde pública, é un servizo que presenta 

deficiencias e que está minguando a súa calidade por mor dos recortes que se teñen 

producido no sistema sanitario público, que leva á masificación de consultas e a 

problemas pola ausencia de cobertura das baixas e vacacións. Abordar as carencias e 

déficits da asistencia sanitaria é fundamental. Dos problemas na calidade da atención 

sanitaria derívanse consecuencias sociais graves que poden ocasionar danos 

irreparábeis.  

 

Un dos lugares onde se están detectando problemas e queixas polas deficiencias 

na prestación de servizos é no concello de Rianxo. De feito detectáronse queixas por 

non substituír ao persoal por baixas e vacacións e detéctase un problema de sobrecarga 

de trabalo. A especialidade de pediatría ten 1.328 nenos e nenas ao seu cargo. Unha 

cifra que pode roldar os 1.400 con nenos e nenas non censados e que son atendidos alí. 

Está saturado e urxe un novo pediatra. 

 

Desde o G.P. do BNG apoiamos esta demanda e formulamos a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión: 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

 

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a reforzar os servizos de pediatría no 

concello de Rianxo, procedendo a dotar ao centro de saúde de Rianxo dun/ha pediatra 

máis.” 

 

 

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2016 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz s. do G.P. do BNG 

Montserrat Prado Cores  

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 14/01/2016 13:28:50 

 

María Monserrat Prado Cores na data 14/01/2016 13:28:52 
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2.5 45467(09/PNC-003768)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Oubiña Solla, Rosa e 7 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia

en relación coa situación e funcionamento das mesas locais de

coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero

Publicación da iniciativa, 585, 20.01.2016



 

 

Á Mesa do Parlamento 
  
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz e a 
iniciativa dos deputados e deputadas Rosa Oubiña Solla, Marta Rodríguez 
Arias, Aurelio Alfonso Núñez Centeno, Jaime Iñíguez Martínez, Miguel Ángel 
Santalices Vieira, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Miguel Ángel Tellado 
Filgueira e Javier Dorado Soto, ao abeiro do artigo 160 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o 
seu debate en Comisión. 
 
Exposición de motivos 

 O 23 de novembro de 2015 a Secretaría xeral da Igualdade presentou no 
concello de Arbo  a Guía práctica para a constitución das mesas locais de 
coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero. 

Unha mesa local de coordinación (MLC) é un instrumento operativo no que 
están representados todos os ámbitos municipais implicados, directa ou 
indirectamente, na loita contra a violencia de xénero, co obxecto de procurar 
unha maior eficiencia da resposta ante a grave vulneración dos dereitos que 
supón a violencia de xénero. 

A guía explica dun xeito sinxelo e práctico os pasos que se deben seguir para 
a constitución e a o funcionamento sistematizado dunha MLC, como 
mecanismo útil para a harmonización de todos os axentes e entidades 
implicadas. 

Así, trátase de mellorar a detección precoz dos casos, optimizar a 
coordinación dos axentes implicados e ofrecerlles unha atención e unha 
resposta áxil ás vítimas. Ademais de mellorar a protección nos casos que 
presenten alto risco e encargarase de informar e sensibilizar na materia tanto 
a profesionais como á sociedade. 

O funcionamento sistematizado destas Mesas xera beneficios a distintos 
niveis e en todos eles a coordinación e a colaboración son as premisas 
fundamentais para unha atención máis áxil, eficiente e eficaz ás mulleres que 
ven vulnerados os seus dereitos por mor da violencia de xénero. Os 
beneficios non son só para as mulleres, senón para as entidades implicadas e 
para a sociedade no seu conxunto. 

As entidades locais teñen un papel relevante na difusión do valor da 

igualdade e transmitir a coordinación e colaboración existente entre a 

Administración autonómica e a Administración local, xa que as entidades 

locais son os axentes idóneos para desenvolver iniciativas tendentes a 

garantir a igualdade entre mulleres e homes, previr a violencia de xénero e 



 

 

favorecer as condicións de conciliación da vida persoal, familiar e laboral, por 

ser as administración máis próximas á cidadanía e máis coñecedoras da 

situación específica dos seus veciños e veciñas. 

 

Por este motivo,  

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

1.-Elaborar un estudo sobre a situación actual das mesas locais de 

coordinación contra a violencia de xénero nos concellos galegos. 

2.- En colaboración coa Fegamp, intensificar o traballo das mesas locais 

contra a violencia de xénero nos concellos que xa están constituídas e axudar 

á súa constitución naqueles concellos nos que aínda non a teñen creada, co 

fin de acadar que a maior cantidade posible de concellos galegos conten 

cunha MLC.” 

 

 

 

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2016 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 14/01/2016 13:29:55 

 
Rosa Oubiña Solla na data 14/01/2016 13:30:39 

 
Marta Rodríguez Arias na data 14/01/2016 13:30:44 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 14/01/2016 13:30:58 



 

 

 
Jaime Iñíguez Martínez na data 14/01/2016 13:31:06 

 
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 14/01/2016 13:31:32 

 
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 14/01/2016 13:31:38 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 14/01/2016 13:31:44 

 
Javier Dorado Soto na data 14/01/2016 13:31:59 
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2.6 45533(09/PNC-003773)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Solla Fernández, Eva e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa dotación de persoal do servizo de pediatría do

Centro de Saúde de Rianxo e o transporte público existente

entre os centros sanitarios dos concellos de Boiro e Rianxo

Publicación da iniciativa, 590, 27.01.2016



 

 

  

Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (ESQUERDA UNIDA-

ANOVA), a iniciativa da súa deputada Eva Solla Fernández e dos seus deputados 

Xosé M. Beiras Torrado, Antón Sánchez García, Xabier Ron Fernández, Ramón 

Vázquez Díaz e Juan M. Fajardo Recouso, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Comisión, relacionada coa plantilla do centro de saúde de Rianxo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

A merma de persoal na atención primaria supón unha merma equivalente na calidade 

asistencial e polo tanto, no dereito á protección da saúde da cidadanía. A redución dos 

planteis existentes sumado á paralización do Plan de mellora da atención primaria teñen 

significado un evidente retroceso. Retroceso que é, se cadra, aínda máis inadmisible 

cando falamos da infancia, xa que esta, debera merecer especial protección por parte 

dos poderes públicos. 

A estas reducións de persoal súmanse a non cobertura de baixas, permisos e vacacións 

de xeito habitual. Situación especialmente lesiva no caso das categorías que só contan 

con un ou unha profesional nun centro, xa que, pola vía dos feitos queda suspendido o 

servizo ata que a persoa titular se incorpore. 

Isto é o que ven sucedendo de xeito normalizado co servizo de pediatría do Centro de 

Saúde de Rianxo. O único profesional non é sustituído cando desfruta dos permisos 

regulamentados, xerando situacións de desprotección nas que durante días e mesmo 

semanas non hai servizo de pediatría no centro. 

Por outra banda, o conxunto das anpas, pais e nais, veñen de denunciar que a esta non 

cobertura de permisos súmase un exceso habitual no cupo de tarxetas adscritas a este 

pediatra, feito que incrementa máis o problema. 



 

 

Por todo o exposto, Alternativa Galega de Esquerda (ESQUERDA UNIDA- ANOVA) 

presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Comisión: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

1.- Manter unha xuntanza coas anpas, pais e nais para atender ás súas reclamacións. 

2.- Levar a cabo a totalidade da cobertura dos permisos, baixas e vacacións do pediatra 

titular no CS de Rianxo. 

3.- Estimar a implantación a xornada completa ou parcial dunha ou dun novo profesional 

de pediatría no centro. 

4.- Estudar cos concellos de Boiro e Rianxo o transporte público existente entre os 

centros sanitarios coa fin de implantar melloras que faciliten o mesmo. 

Compostela, 14 de xaneiro de 2016. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 15/01/2016 12:59:02 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 15/01/2016 12:59:13 

 

Anton Sánchez García na data 15/01/2016 12:59:19 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 15/01/2016 12:59:23 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 15/01/2016 12:59:27 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 15/01/2016 12:59:33 
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2.7 45855(09/PNC-003801)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para facilitarlle á cidadanía a información referida á

xestión levada a cabo en materia sanitaria, a situación das

listas de espera, así como os datos e documentación que

precise

Publicación da iniciativa, 594, 03.02.2016



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 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas 

deputadas Carmen Acuña do Campo, Carmen Gallego Calvar e María Quintas 

Alvarez, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu 

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

 

Exposición de motivos 

 

O Sr. Feijoo e o seu  Goberno presumen de impulsar iniciativas que buscan  

mellorar a transparencia, a participación e a información da cidadanía sobre a 

xestión feita dende a Xunta de Galicia, especialmente, en asuntos de tanto 

interese para as persoas como é a saúde.  

 

Pero a realidade é ben distinta, pois nin para a cidadanía nin para nós os seus 

representantes é fácil topar información real e veraz da xestión que dos recursos 

públicos está a facer o Goberno do PP,m tanto en Galicia como en Madrid. Por 

non ser fácil o acceso a información nin sequera o é,tratándose do Partido 

Popular, para a xustiza. 

 

Non só non podemos coñecer nin nós nin as persoas usuarias a situación da listas 

de espera como sería de desexar, senón que tampouco a poden coñecer os propios 

profesionais  que tan útil lle resultaría para saber como manexar aos doentes 

mentres tanto.  

 

Pero por non coñecer tampouco se coñece o Catálogo de servizos e prestacións, 

os organigramas, directorios e documentos a disposición da cidadanía, 

formularios, etc. 

 

Ademais de levar todos estes anos de xestión o Sr. Feijoo, están aínda sen 

publicar as memorias de actividade dos diferentes centros sanitarios  do Sergas. 

 

Por iso, por mellorar a accesibilidade aos servizos públicos, o Grupo 

Parlamentario Socialista considera  necesario presentar esta proposición non de 

lei para o seu debate en Comisión: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a que de forma inmediata: 

 

1. Retome a publicación das memorias de actividade dos distintos centros 

sanitarios paralizada dende o ano 2010. 



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 

2. Facilite o acceso, a través da páxina web da Consellería de Sanidade, a 

situación en tempo real das listas de espera das distintas especialidades e 

tanto para consulta como para intervención cirúrxica, así como as de 

Atención Primaria. 

3. Todos os dispositivos do Sergas dispoñan á maior brevidade posible 

dunha páxina web onde a cidadanía poda consultar todos os datos e 

documentación que precise. 

 

Pazo do Parlamento, 20 de xaneiro de 2016 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   Carmen Gallego Calvar 

   María Quintas Alvarez 

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 22/01/2016 17:23:41 

 
Carmen Gallego Calvar na data 22/01/2016 17:23:47 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 22/01/2016 17:23:54 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 22/01/2016 17:24:08 
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