
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DA COMISIÓN 5.ª, SANIDADE,

POLÍTICA SOCIAL E EMPREGO
 

Día: 27.04.2017        Hora: 16:00



A Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego, da que vostede forma parte, 
reunirase o próximo día 27 de abril de 2017, ás 16:00 horas, no pazo do Parlamento.

A orde do día é a seguinte :

Punto 1. Proposicións non de lei

1.1 3216 (10/PNC-000315)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun estudo técnico-económico 
para a recuperación e posta en funcionamento do antigo Hospital do 
Rebullón, no concello de Mos
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 48, do 19.01.2017

1.2 3309 (10/PNC-000328)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central 
en relación co Real decreto lei 16/2012, do 20 de abril, de medidas 
urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e 
mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 53, do 26.01.2017

1.3 5794 (10/PNC-000563)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a aprobación polo Goberno galego, antes do remate do ano 2017, 
dun plan urxente de accesibilidade universal en edificios, establecementos 
ou instalacións de uso público e privado, de acordo co disposto na Lei 
10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade, así como a dotación do 
financiamento necesario para a súa execución
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 79, do 08.03.2017

1.4 7138 (10/PNC-000735)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Vázquez Verao, Paula
Sobre o recoñecemento polo Goberno galego da titulación de atención a 
persoas en situación de dependencia e a súa inclusión no grupo IV, 
categoría 003, das listas da función pública



Publicación da iniciativa, BOPG n.º 96, do 05.04.2017

1.5 7432 (10/PNC-000767)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a modificación pola Xunta de Galicia do Decreto 206/2005, de 
provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 100, do 19.04.2017

1.6 7650 (10/PNC-000796)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a garantía polo Goberno galego de manter en funcionamento o 
Centro de Saúde de Soutelo de Montes coa dotación de servizos e de 
persoal actual
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 100, do 19.04.2017

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, 24 de abril de 2017
 
 
 
 
 
 Marta Mar²a Rodr²guez-Vispo Rodr²guez 
 Presidenta da Comisi·n
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1.1 3216(10/PNC-000315)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva

Sobre a elaboración polo Goberno galego dun estudo técnico-

económico para a recuperación e posta en funcionamento do

antigo Hospital do Rebullón, no concello de Mos

Publicación da iniciativa, 48, 19.01.2017



 
 

 

 

                                        

Á MESA DO PARLAMENTO  

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Eva Solla 

Fernández e ao abeiro do artigo 160 do Regulamento do Parlamento, presenta a 

seguinte Proposición non de lei para debate na Comisión 5.ª, relativa ao 

Hospital do Rebullón. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O edificio e entorno do Rebullón é un ben público ubicado no Concello de Mos e 

xestionado pola Xunta de Galicia. 

O peche de antigo Hospital do Rebullón cun total de 25.666 metros cadrados de 

construción e rodeado por 6 hectáreas de terra, supón ter un edificio con moitas 

posibilidades de uso, ademais de ser un edificio de fácil acceso para veciñas e 

veciños de Mos e Comarca. 

 Actualmente non se utilizan máis de 16.000 metros cadrados da construción 

principal que son destinados á dependencias da Confederación Galega de Persoas 

con Discapacidade (Cogami), unha base do 061, o rexistro de pacientes do 

SERGAS, un novo servizo de almacenamento de mobiliario e equipamento e un 

almacén do SERGAS coas Historias Clínicas. 

Existen carencias de servizos tanto no Concello de Mos como na Comarca para 

satisfacer necesidades sociosanitarias que poderían ser cubertas cunha 

recuperación do Hospital e a  implantación no mesmo, de servizos públicos de 

esta índole.  

 



 
 

 

 

Por todo o anterior, En Marea realiza a seguinte Proposición non de lei: 

- O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que elabore un estudio 

técnico-económico para a recuperación e posta en funcionamento do 

antigo Hospital do Rebullón repercutindo nos veciños e veciñas de Mos e 

a Comarca para atender as necesidades de servizos públicos de carácter 

sociosanitario. 

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2017. 

 

Asdo.: Eva Solla Fernández,      Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Deputada do G.P. de En Marea  Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 12/01/2017 13:27:52 

 

Luis Villares Naveira na data 12/01/2017 13:28:01 
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1.2 3309(10/PNC-000328)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno

central en relación co Real decreto lei 16/2012, do 20 de

abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade

do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e

seguridade das súas prestacións

Publicación da iniciativa, 53, 26.01.2017



 

 

 

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 e deputados Montserrat Prado Cores, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla 

Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños e Xosé Luis Bará 

Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5ª, relativa á petición de 

derrogación do RDL 16/2012. 

 

O 20 de abril de 2012, o Goberno español, actuando pola vía de urxencia e 

argüíndo a situación de colapso do Sistema Nacional de Saúde (SNS), aprobaba o Real 

Decreto-Lei 16/2012 de 20 de Abril, para garantir a sostibilidade do SNS e mellorar a 

calidade das súas prestacións. Esta disposición, que en ningún caso estivo acompañada 

dun informe económico que xustificara a súa adopción, supuxo unha transformación 

profunda do noso sistema sanitario. 

Por unha banda, reduciu a carteira básica de servizos, diminuíndo a achega 

pública sobre medicamentos, prestacións e recursos sanitarios, co conseguinte 

incremento do gasto para as familias. Por outra banda, modificouse o dereito de acceso 

ao SNS, supeditando o mesmo á condición de asegurad@ ou beneficiari@, excluíndo 

así, entre outros colectivos, ás persoas en situación irregular. Os efectos deste RDL 

foron devastadores sobre a poboación máis vulnerable, como queda constatado no 

informe que REDER publicou en Setembro de 2015. 

Xa dende o momento da súa aprobación o RDL 16/2012 foi contestado dende 

algunhas autonomías que rexeitaron a súa aplicación ou favoreceron mecanismos para 

evitar que as persoas en situación irregular ficaran totalmente fóra do sistema sanitario. 

Paulatinamente,dende o pasado verán, varias de estas Comunidades Autónomas 



 

 

 

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 

 

 

 

aprobaron Decretos, Instrucións e Ordes que ampliaban substancialmente o acceso ao 

sistema por parte destas persoas.  

Estas medidas, aínda que positivas, non teñen sido suficientes por diversos 

motivos. En primeiro lugar, moitas de estas disposicións, ao centrarse exclusivamente 

no colectivo de persoas inmigrantes en situación irregular, non cobren a persoas de 

nacionalidade comunitaria, ou ás persoas ascendentes regularizadas como consecuencia 

dun proceso de reagrupamento familiar e que foron igualmente excluídas polo RDL 

16/2012 e o RD 1192/2012 que o desenvolve. Igualmente preocupante, especialmente 

no contexto actual de crise migratoria, é o caso das persoas solicitantes de asilo e 

refuxio, a quen, en lugar de recibir a especial protección que a súa situación de 

vulnerabilidade require, proporcionáselles unicamente unha asistencia sanitaria limitada 

e condicionada. Por outra banda, supón o establecemento de sistemas de acceso 

paralelos “para pobres” e non un sistema de igualdade de dereitos. Finalmente, as 

comunidades autónomas carecen de competencia para reverter a profunda modificación 

do noso sistema sanitario que supuxo a volta ao modelo de aseguramento e que se sitúa 

na orixe mesma do problema. 

 

En vista da situación anteriormente descrita, faise evidente que a fin definitiva 

da exclusión sanitaria e a restitución dun sistema sanitario verdadeiramente universal só 

poden chegar a través dunha modificación lexislativa, por esa razóns o Grupo 

Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a seguinte proposición non de lei 

para o seu tratamento na Comisión 5ª: 

“O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a que se dirixa ao Goberno 

español esixindo a derrogación do Real Decreto Lei 16/2012 de 20 de abril, para 

garantir a sostibilidade do SNS e mellorar a calidade das súas prestacións.” 
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Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 13/01/2017 13:37:31 

 

Olalla Rodil Fernández na data 13/01/2017 13:37:56 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/01/2017 13:38:00 

 

Noa Presas Bergantiños na data 13/01/2017 13:38:05 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 13/01/2017 13:38:11 
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Ana Pontón Mondelo na data 13/01/2017 13:38:14 
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1.3 5794(10/PNC-000563)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre a aprobación polo Goberno galego, antes do remate do

ano 2017, dun plan urxente de accesibilidade universal en

edificios, establecementos ou instalacións de uso público e

privado, de acordo co disposto na Lei 10/2014, do 3 de

decembro, de accesibilidade, así como a dotación do

financiamento necesario para a súa execución

Publicación da iniciativa, 79, 08.03.2017



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 e do seu deputado Noela Blanco Rodríguez, María Luisa 

Pierres López e Julio Torrado Quintela, a través do seu portavoz e ao 

abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante 

esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Comisión 

5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego. 

 

Exposición de motivos 

 

A accesibilidade é a calidade de fácil acceso para que calquera persoa, 

mesmo aquelas que teñan limitacións na mobilidade, na comunicación ou o 

entendemento, poida chegar a un lugar, obxecto ou servizo. 

 

A accesibilidade universal é aquela condición que deben cumprir as 

contornas, procesos, bens, produtos e servizos, así como os obxectos ou 

instrumentos, ferramentas e dispositivos, para ser comprensibles, 

utilizables e practicables por todas as persoas en condicións de seguridade, 

comodidade e da forma máis autónoma e natural posible. 

 

Actualmente, deixou de ser sinónimo de supresión de barreiras físicas para 

adoptar unha dimensión preventiva e ampla, xeneralizable a todo tipo de 

espazos, produtos e servizos. Por outra banda, trátase dunha variable 

fundamental para garantir o cumprimento do principio de igualdade de 

oportunidades, converténdose paulatinamente nun recoñecemento xeral, 

como mellora da calidade de vida de todos os cidadáns e cidadás. 

 

A accesibilidade é un dereito da persoa e, como tal, debe ser tratado para 

conseguir a equiparación de oportunidades. Así mesmo, a persoa ten 

dereito á autonomía e a mobilidade persoal, como correspondencia ao logro 

dunha vida plenamente independente. Por último un aspecto fundamental é 

a normativa, que desde hai uns anos obriga a que todo ben, produto ou 

contorna sexa accesible para todas as persoas.  

 

A Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 

social entrou en vigor en decembro do 2013 e, entre as súas disposicións, 

establece unhas condicións básicas de accesibilidade e non discriminación 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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no ámbito das edificacións que inclúe a esixencia de que os inmobles 

garantan esas condicións. 

 

 

Asemade, en Galicia, a Lei 10/2014, do 3 de decembro de accesibilidade, 

recolle no seu articulado promover a eliminación xeneralizada das barreiras 

arquitectónicas, especialmente nos edificios e nas instalacións de carácter 

público, para facilitar o seu uso por parte das persoas que teñen diversidade 

funcional. De especial importancia é garantir en Galicia o cumprimento da 

normativa vixente en materia de accesibilidade, xa que segundo o 

Observatorio Estatal da Discapacidade, debido ao envellecemento da 

poboación, somos a comunidade con maior taxa de poboación con 

dificultades relacionadas coa mobilidade. 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Aprobar antes de que remate este ano un plan urxente de 

accesibilidade universal en edificios, establecementos ou instalacións 

de uso público e privado para asegurar a plena inclusión de todas as 

persoas, de acordo co establecido na Lei 10/2014, do 3 de decembro, 

de accesibilidade. 

2. Dotar de orzamento dito plan para que poida ser executado de 

maneira urxente. 

 

Pazo do Parlamento, 27 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 28/02/2017 11:37:46 

 
María Luisa Pierres López na data 28/02/2017 11:37:51 

 
Julio Torrado Quintela na data 28/02/2017 11:37:56 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 28/02/2017 11:38:00 

 



 

 

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

Día: 27.04.2017        Hora: 16:00

Orde do día

 

 

1.4 7138(10/PNC-000735)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva e Vázquez Verao, Paula

Sobre o recoñecemento polo Goberno galego da titulación de

atención a persoas en situación de dependencia e a súa

inclusión no grupo IV, categoría 003, das listas da función

pública

Publicación da iniciativa, 96, 05.04.2017



 
 

 

 

   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa das deputadas Eva Solla 

Fernández e Paula Vázquez Verao, ao abeiro do artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate na 

Comisión 5.ª. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con motivo da entrada en vigor da Lei 39/2006, de Promoción da Autonomía 

Persoal e Atención as persoas en situación de Dependencia, foi incluído na 

Formación Profesional o ciclo medio de Atención a Persoas en Situación de 

Dependencia, cun total de 2.000 horas durante dous cursos e módulos formativos 

específicos da materia. 

Con todo, as persoas que rematan dito ciclo, atópanse nunha situación total de 

desamparo ao comprobar que non poden acceder á profesión para a que se 

formaron. 

A falta de desenvolvemento e os recortes orzamentarios no cumprimento da Lei 

de Dependencia, afectan tamén á saída profesional das persoas que completaron 

o ciclo ao non estar a súa titulación contemplada en ningún convenio nin 

categoría.  

Dende a Administración, por unha banda estase avalando a formación de 

profesionais na materia pero, por outra, non se está a recoñecer a existencia de 

dita formación. A resposta da Xunta de Galicia ante as queixas das profesionais 

solicitando que a súa titulación sexa incluída na categoría 3 das lista de función 

pública, é o non recoñecemento da titulación que posúen para o acceso a dita 



 
 

 

 

categoría, remitíndoas a unha categoría inferior para a que non resulta necesaria 

ningún tipo de titulación.  

Esta falta de recoñecemento profesional, non só deixa en situación de desamparo 

e frustración no mercado laboral ás persoas que cursaron o ciclo, si non que 

tamén incide na precarización dun emprego moi demandado, incluído en 

categorías sen cualificación a persoas con formación especializada na materia, 

desmotivando a formación nunhas tarefas de coidados totalmente necesarias. 

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Comisión. 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

O recoñecemento da Titulación de Atención a Persoas en Situación de 

Dependencia a ser incluída no Grupo IV, categoría 003 das listas de función 

pública.  

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2017. 

 

Asdo.: Eva Solla Fernández,        Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Paula Vázquez Verao   Voceiro do GP de  En Marea 

 Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 



 
 

 

 

Eva Solla Fernández na data 27/03/2017 18:37:09 

 

Paula Vázquez Verao na data 27/03/2017 18:37:18 

 

Luis Villares Naveira na data 27/03/2017 18:37:22 
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1.5 7432(10/PNC-000767)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela

Sobre a modificación pola Xunta de Galicia do Decreto

206/2005, de provisión de prazas de persoal estatutario do

Servizo Galego de Saúde

Publicación da iniciativa, 100, 19.04.2017



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu 

deputado e da súa deputada Julio Torrado Quintela e Noela Blanco 

Rodríguez, 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 

 

Na estrutura organizativa e funcional dos centros hospitalarios repousa un 

dos eixos fundamentais do correcto funcionamento do sistema, e da 

garantía de eficiencia na calidade asistencial da sanidade pública. Dentro 

desas estruturas os/as xefes/xefas de servizo constitúen unha pedra básica 

de organización e funcionamento. O seu labor organizativo do servizo e das 

demandas asistencias, así como a supervisión e impulso da calidade 

asistencial, enlazada co seu contacto coa dirección dos centros, converte ás 

persoas que ocupan tales responsabilidades en determinantes para todo o 

sistema. 

 

Os procesos de selección de xefes/xefas de servizo deben sentar as bases, a 

efectos da política de recursos humanos do sistema sanitario público, do 

perfil desexado para executar este labor. O Decreto 206/2005 de provisión 

de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde establece 

requisitos para o nomeamento de xefes/xefas de servizo ou unidade de 

atención primaria, nos que se contempla de maneira explícita a cuestión: 

Nestes procedementos poderá valorarse a dedicación profesional 

prioritaria ou exclusiva á institución sanitaria (capítulo VI. artigo 40º). 

 

A relevancia das responsabilidades que se adquiren coa xefatura de servizo, 

a necesidade de ser plenamente coñecedor do servizo, así como o traballo a 

desenvolver durante o tempo que se desempeñe ese labor, convidan a 

formular unha maior implicación das persoas co propio sistema e co labor 

diario do servizo que van a dirixir.  

 

 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

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

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a modificar o Decreto 

206/2005 para esixir de maneira explícita: 

 

a) Que, dentro dos requisitos para o nomeamento á xefatura de 

servizo ou unidade de atención primaria, se considere obrigatorio a  

dedicación exclusiva ao sistema sanitario público, e 

prioritariamente á mesma institución sanitaria.  

 

b) Que o labor da xefatura de servizo implique a dedicación 

exclusiva a tal función. 

 

 

Pazo do Parlamento, 29 de marzo de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 31/03/2017 13:16:09 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 31/03/2017 13:16:15 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 31/03/2017 13:16:19 

 



 

 

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

Día: 27.04.2017        Hora: 16:00

Orde do día
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre a garantía polo Goberno galego de manter en

funcionamento o Centro de Saúde de Soutelo de Montes coa

dotación de servizos e de persoal actual

Publicación da iniciativa, 100, 19.04.2017
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Á Mesa do Parlamento 

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

deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén 

Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres, 

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de 

lei para o seu debate en Comisión, relativa a impedir o peche do centro de saúde de 

Soutelo de Montes. 

 

En Soutelo de Montes, no concello de Forcarei, existe unha grande alarma e 

preocupación diante do posíbel peche do seu centro de saúde. 

Esta alarma susténtase primeiro no feito de que no mes de xaneiro deste 2017 o 

concello de Forcarei asinou un convenio co Sergas para a asunción por parte deste do 

mantemento do centro de saúde de Forcarei, no que non se incluíu o centro de saúde de 

Soutelo. O segundo feito é que desde a dirección da EOXI se lle trasladou ao persoal do 

centro que este ten un número pequeno de cartillas e como consecuencia anuncian a perda 

dun facultativo e no corto prazo o máis que probábel peche do centro, procedendo a derivar 

@s doentes a Forcarei. A isto hai que engadir que tanto a praza de enfermería, vacante por 

xubilación do titular, como unha de servizos xerais se estase a cubrir de xeito temporal. 

Parece ser que se quere xustificar esta medida na necesidade de implantar un novo 

modelo de Atención Primaria no concello de Forcarei, enmarcada na Estratexia Sergas 

2020. 

Unha parte moi importante da poboación á que se atende neste centro de saúde ten 

unha idade avanzada, moita sen vehículo propio e sen transporte público para desprazarse a 

Forcarei. Este centro de saúde  ten un volume importante de asistencias domiciliarias, 
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doentes crónic@s, con anticoagulantes,... o que supón un volume de traballo moi 

importante. 

Aos problemas asistenciais que se derivarían do peche do centro de saúde hai que 

sumar o prexuízo que suporía para o tecido económico, botica, taxis, comercio, 

alimentación etc. que verían reducidas drasticamente a súa clientela, e polo tanto nunha 

parte importante veranse abocadas ao peche. 

 

Polas razóns expostas, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a que garanta a continuidade do 

centro de saúde de Soutelo de Montes, aberto e en funcionamento de xeito permanente, e 

cos mesmos servizos e persoal que ten ata o de agora.” 

 

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 
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