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1. Proposicións non de lei en Comisión
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1.1 2997(10/PNC-000292)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio

Sobre a posta en marcha polo Goberno galego, durante a X

lexislatura, dun plan consensuado cos axentes sociais para

reducir a precariedade laboral entre as empregadas do fogar,

así como a solicitude ao Goberno central da ratificación do

Convenio número 189 da Organización Internacional do Traballo

e da Recomendación número 201 ao respecto

Publicación da iniciativa, 48, 19.01.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa 

deputada e do seu deputado Noela Blanco Rodríguez 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 crise serviu de acicate para que os avances na contratación das 

empregadas do fogar en condicións dignas se retardaran e, nalgúns casos, 

desapareceran por completo. Un traballo que ten rostro de muller, o 83 % 

das que o desempeñan, e realizado principalmente por persoas migrantes. 

 

Só o 9 % teñen cobertura legal ao mesmo nivel que o resto de traballadoras 

e traballadores, o resto carecen de salarios ou tempos de descanso regrados, 

e con condicións salariais e laborais das peores no noso país: sen dereito ao 

subsidio de paro, sen posibilidade de xubilación anticipada ou axudas e 

prestacións para persoas desempregadas maiores de 55 anos, e sufrindo 

todo tipo de abusos, así como a ampliación de labores que non lles 

corresponden e polas que a cambio reciben salarios mínimos, coma o 

coidado das persoas maiores, sendo nalgúns casos, traballos especializados 

segundo os altos graos de incapacidade das persoas ao seu cargo. 

 

O convenio 189 da Organización Internacional do Traballo (OIT), sobre a 

equiparación do traballo doméstico, que foi asinado en 2011 e xa foi 

ratificado por 23 países, entrou en vigor o pasado 5 de setembro de 2013, 

estendendo os dereitos laborais fundamentais aos e as traballadoras 

domésticas de todo o mundo. 

 

O pasado 8 de maio de 2013 na Comisión de Emprego e Seguridade Social 

do Congreso dos Deputados, aprobouse por unanimidade unha emenda 

transaccional á Proposición non de lei sobre ratificación do Convenio 

número 189 da OIT e a Recomendación número 201 sobre o traballo 

decente para as traballadoras e traballadores domésticos, compromiso a 

pesares do cal o Goberno de España aínda non levou a ratificación ao 
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Congreso, deixando aos traballadores e traballadoras do fogar en 

condicións de desigualdade con respecto ao resto de sectores. 

 

Durante este tempo, a indiferenza e o desinterese por parte das institucións 

xunto coa reforma laboral, favoreceron o retroceso dos dereitos laborais e 

impediron sistematicamente a súa extensión nun sector totalmente 

precarizado, sen a protección e a cobertura social que teñen outras 

actividades económicas, e con taxas moi elevadas de economía mergullada. 

 

Do elevado número de altas na Seguridade Social das empregadas do fogar 

rexistrado en 2012 coa Lei de regularización do servizo doméstico, entón 

incorporáronse 7.170 traballadoras, pasouse a un arrefriado das afiliacións. 

  

Así queda en evidencia nos datos oficiais do últimos catro anos, xa que 

constatan que en Galicia só se incorporaron 273 persoas deste sector á 

Seguridade Social. 

 

Os datos do IGE de novembro de 2016 sinalan que en Galicia, eran 28.093 

os rexistrados cuxa rama de actividade era a de persoal doméstico, datos 

moi afastados das estimacións que fan dende as organizacións sindicais 

cuxos estudos indican que este sector pode contar en Galicia con máis de 

40.000 traballadoras. 

 

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

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

 

1. O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a poñer en marcha 

durante a X Lexislatura un plan, consensuado cos axentes sociais, 

para reducir a precariedade laboral entre as empregadas do fogar en 

Galicia. 
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2. O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a solicitar do Goberno 

de España a ratificación, sen máis demoras, do Convenio número 189 

da OIT sobre o traballo decente para as traballadoras e traballadores 

domésticos, e a Recomendación número 201 que o complementa con 

directrices e suxestións de políticas para avanzar na implementación 

dos dereitos e principios anunciados no convenio. 

 

Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 05/01/2017 10:02:56 

 
Julio Torrado Quintela na data 05/01/2017 10:03:04 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 05/01/2017 10:03:09 
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1.2 8591(10/PNC-000905)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para mellorar a dotación de servizos do Punto de atención

continuada de Baltar, no concello de Sanxenxo, principalmente

nos meses de verán

Publicación do acordo, 112, 10.05.2017
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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 

 

Sanxenxo ten unha poboación de 17.314 habitantes segundo os datos de 2016, 

sendo a segunda poboación da comarca de Arousa. Como é coñecido, é un dos 

polos turísticos de Galicia no verán, tempo no que a poboación multiplícase ata 

superar os 100.000 habitantes, converténdose na terceira cidade de Galicia nos 

meses de xullo e agosto debido aos fluxos de poboación que se producen (por 

detrás unicamente de Vigo e A Coruña). Por esta razón a dotación de servizos 

públicos merece unha atención específica que teña en conta estas circunstancias.  

 

O Centro de Saúde e PAC de Baltar é a referencia sanitaria de Sanxenxo. Este 

centro é referente para a poboación deste municipio e do veciño Meaño (5.341 

habitantes en 2016), polo que atende a máis de 20.000 persoas. A pesares deste 

dato, e do coñecido aumento de poboación en época estival, o centro amosa 

certas deficiencias na dotación de servizos.  

 

No ano 2000 a Guía de Servizos de Urxencias Sanitarias 061 indica que o PAC 

de Baltar contaba con dúas ambulancias, unha SVA (medicalizada) e unha SVB 

(asistencial) durante todo o ano. Na actualidade, unicamente se dispón dunha 

SVA apenas durante o período de verán, o que limita claramente os servizos 

sanitarios.  

 

No que corresponde aos profesionais, é constatable que non están a ser cubertas 

as baixas e/ou vacacións do persoal do centro de saúde, o que limita claramente a 

calidade asistencial que se ofrece ás persoas que alí acoden, e se saturan os 

servizos por riba dos datos estimados xa que estes se calculan sempre sobre o 

total de profesionais.  

 

De maneira especial, a reivindicación veciñal céntrase nas deficiencias na 

atención pediátrica, pois existen dúas prazas de pediatras pero unha delas non 

está sendo cuberta, mentres que a outra o é por unha médico de familia.  
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No caso dos horarios de garda no PAC, unicamente cóntase cun facultativo. Isto 

provoca varias circunstancias deficitarias en canto ao servizo, pois no caso dunha 

urxencia cunha ambulancia o centro de saúde queda sen médico, pois este debe 

saír coa SVB e queda o centro sen profesional. Non poder ser atendido no centro 

de saúde de Baltar supón, para os habitantes da zona terse que desprazar ao 

Hospital Provincial de Pontevedra, que está a máis de 35 minutos en coche (que 

debera ser propio).  

 

A dotación extra de persoal en verán é mínima, recibindo dous facultativos máis 

cando se reciben 80.000 persoas extra nesa época.  

 

Estes déficits teñen motivado as queixas dos profesionais, as manifestacións 

veciñais dos afectados/afectadas (a última o 14 de abril), e unha reclamación á 

Valedora do Pobo que foi admitida e está en trámite.  

 

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 mellorar a dotación de servizos 

para o PAC de Baltar, coa achega de: 

 

- Unha dotación de ambulancia/s medicalizada/s para a comarca de Arousa-

Salnés, que cubran as necesidades sanitarias e cumpran cos criterios 

establecidos en distancias, isocronas e servizos. 

- Cobertura dunha praza de pediatría máis das existentes reais no PAC de 

Baltar. 

- Adecuación dos servizos sanitarios á poboación estimada en época de 

verán, para garantir os servizos de forma que se contribúa a mellorar as 

potencialidades do municipio e a comarca. 

 

Pazo do Parlamento, 2 de maio 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: 
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Julio Torrado Quintela na data 03/05/2017 17:21:13 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 03/05/2017 17:21:19 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 03/05/2017 17:21:24 
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1.3 9427(10/PNC-000981)

Grupo Parlamentario de En Marea

Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis

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

relación coa atención ás persoas maiores que viven e morren

soas

Publicación da iniciativa, 120, 31.05.2017



 
 

 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea,  a iniciativa da súa deputada Paula 

Vázquez Verao e a través do seu voceiro Luís Villares Naveira, ao abeiro do 

disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª, relativa á atención ás 

persoas anciás que viven e morren soas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Na Galiza, ao rematar 2016, había 270.900 fogares habitados por unha soa 

persoa, das que 119.000 teñen 65 años ou máis. Nalgúns casos, sofren síndrome 

de Dióxenes que agrava a súa saúde física e mental e as illa da sociedade. 

Noutros, perderon as habilidades necesarias para atender as súas necesidades 

básicas e xestionar o seu patrimonio.  

Reiteradamente a prensa informa de casos de persoas anciás que sofren caídas na 

casa e non poden levantarse durante horas ata que un familiar ou alguén da 

veciñanza os bota de menos ou oe a súa petición de socorro ou casos nos que os 

bombeiros acoden a rescatar a algunha persoa anciá atrapada na súa casa. 

Segundo o Imelga, no mundo rural o entorno coida das persoas que viven soas e 

por iso se producen menos casos de mortes en soidade que no mundo urbano, xa 

que o problema radica no illamento social, existindo unha clara relación entre a 

emigración á cidade, a disolución dos lazos familiares e o número de persoas 

anciás falecidas en soidade. 



 
 

 

 

O Imelga entende que os casos coñecidos de persoas que morren soas son tan só 

unha parte do total, porque outras moitas mortes son certificadas por Atención 

Primaria ou por un hospital sen intervención forense nin da autoridade xudicial, 

polo que non se dispón de datos para analizar a súa evolución. 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea formula a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate na Comisión 5.ª: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a: 

1. Presentar ao Parlamento, nun período máximo de tres meses, un Protocolo de 

Atención ás persoas maiores que viven soas que coordine as actuacións de todos 

os servizos públicos e institucións implicadas. 

2. Presentar ao Parlamento, nun período máximo de tres meses, un Protocolo de 

Coordinación entre servizos sociais, Atención Primaria, Hospitais, xulgados, 

Imelga e todas as institucións que interveñan na atención, traslado e certificación 

de falecemento de persoas que viven soas. 

 

Santiago de Compostela, 22 de maio de 2017 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 22/05/2017 18:13:40 



 
 

 

 

 
Luis Villares Naveira na data 22/05/2017 18:13:48 
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1.4 9968(10/PNC-001034)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun estudo en

relación coa situación laboral da mocidade galega, así como o

impulso das medidas necesarias para resolver as carencias que

se detecten e fomentar o emprego estable e de calidade

Publicación da iniciativa, 128, 14.06.2017
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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 á situación laboral da mocidade galega. 

 

A situación laboral da mocidade galega ten como principais trazos o 

desemprego, baixos salarios, precariedade e emigración. Dos anos 2009 ao 2016, 

ambos inclusive, perdemos 61.200 persoas como poboación activa, e esta perda 

produciuse principalmente na mocidade. A mocidade de 16 a 24 anos pasou de 

representar o 8,5% no ano 2009 ao 4,7% no 2016. E a poboación de entre 25 e 34 

anos, que representaba o 27,3% no 2009 pasou a representar o 19,5% no 2016. 

Nos anos de crise perdéronse 160.00 empregos. Desde o 2009 ao 2016 

temos 124.200 persoas, de entre 16 a 34 anos que perderon a súa ocupación. A 

ocupación nesa franxa de idade caeu nese período 10 puntos, do 33% ao 23%.  

Hai que salientar tamén un cambio de tendencia importante con respecto a 

outras crises, porque a pesar de que nestes dous últimos anos creouse emprego, 

nas persoas entre 25 e 34 anos seguiu descendendo, concretamente 4.900 no 

último ano. 
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O ano 2016 foi un ano de creación de emprego pero, como ocorreu 

noutras crises, o 95,2% deste é temporal. A taxa global de temporalidade no 2015 

era do 25,4% e no 2016 aumentou ao 26,2%. Pero ademais o 33% dos contratos 

temporais son de duración inferior a unha semana. 

E o máis característico deste ano é o aumento do traballo a tempo parcial, 

que tamén afecta en maior medida á mocidade e, particularmente ás idades de 16 

a 24 anos. A xornada a tempo completo desde o ano 2009 caeu un 133,1%, 

mentres que a de tempo parcial aumentou un 17,6%. O tempo parcial entre 

menores de 30 anos supón un 28%, afectando máis ás mulleres que aos homes. 

Con respecto aos salarios, as diferenzas por idade son moi elevadas e 

viñeron incrementándose progresivamente desde o ano 2009. Nese período, os 

salarios dos menores de 18 anos baixaron un 19%, de 18 a 25 anos baixaron un 

27,7% e de 26 a 35 anos baixaron un 10,6%. A mocidade de 16 a 25 anos ten un 

salario medio inferior nun 52% ao resto da clase traballadora. E de 25 a 34 a 

brecha salarial é do 24%. Pero si consideramos, cos datos da axencia tributaria, 

os ingresos anuais dos menores de 25 anos, vemos que estes non chegan ao 20% 

do salario medio e os de 25 a 34 anos teñen uns ingresos que so representan o 

34% dos ingresos medios.  

 

Polas razóns expostas, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión: 
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“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a elaborar un 

minucioso estudo sobre a situación laboral da mocidade galega e a impulsar as 

medidas necesarias, coa dotación económica precisa, que aborden as carencias 

que se detecten no informe, de cara a fomentar un emprego estábel e de calidade 

para a mocidade galega.” 

 

Santiago de Compostela, 5 de xuño 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 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 05/06/2017 12:35:45 
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Noa Presas Bergantiños na data 05/06/2017 12:35:52 

 

Olalla Rodil Fernández na data 05/06/2017 12:36:01 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/06/2017 12:36:26 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 05/06/2017 12:36:30 

 

Ana Pontón Mondelo na data 05/06/2017 12:36:33 
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1.5 10039(10/PNC-001042)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María e 8 máis

Sobre a elaboración polo Goberno galego dunha App para

dispositivos móbiles que facilite os recordatorios, así como

o acceso aos datos de vacinación dos nenos e das persoas

adultas

Publicación da iniciativa, 128, 14.06.2017



 

 

A Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz, e por iniciativa 
das deputadas e deputados, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Aurelio Núñez 
Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta Rodríguez Arias, 
Soraya Salorio Porral, Miguel Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra 
Vázquez Domínguez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte proposición non de 
lei para o seu debate na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego. 
 
Exposición de motivos 
 
A introdución das novas tecnoloxías é un feito valorado moi positivamente polos 
profesionais e polos usuarios da sanidade en Galicia. 
 
O exemplo máis destacado é a historia clínica electrónica, que é unha ferramenta 
absolutamente consolidada na súa utilización.  De feito, cada día en Galicia 15500 
profesionais efectúan ata 162.000 accesos ao sistema IANUS. Ademais, é un modelo 
na integración de tódolos centros e niveis asistenciais. 
 
No caso da receita electrónica, entre outras moitas vantaxes, permitiu que os 
profesionais da atención primaria dedicasen máis tempo a consultas asistenciais e 
menos a consultas administrativas coa melloría que isto supón para o usuario da 
sanidade galega. 
 
Un terceiro exemplo é a plataforma e-saúde, que permite a pacientes e a cidadáns 
acceder a contidos de saúde dende calquera dispositivo conectado a internet , 
posibilitando deste xeito consultar e xestionar citas, revisar a folla de tratamentos, 
informes de probas diagnósticas etc. 
 
Ultimamente vense de presentar a nova aplicación do 061 que permite aos usuarios 
contactar cos profesionais para facerlles consultas sanitarias e, asemade, en caso de 
urxencia permite que calquera cidadán envíe ao 061 os seus datos de filiación e a súa 
posición exacta xeolocalizada. 
 
Estes exemplos nos permiten comprobar todas as vantaxes que supón a aplicación das 
novas tecnoloxías no eido sanitario.  
Dende o Grupo Popular pensamos que tamén nos programas de vacinación sería moi 
importante incorporar as novas tecnoloxías para poder deste xeito mellorar as 
coberturas poboacionais das vacinas, así como facilitar os recordatorios de vacinación. 
 



 

 

Deste xeito, conscientes da mellora que isto suporía para a saúde pública, un dos 
compromisos que o Partido Popular de Galicia recolleu no programa electoral co que 
gañou as eleccións autonómicas de 2016 foi a elaboración dunha aplicación específica 
para facilitar á poboación o acceso á información en materia de vacinación. 
 
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición  non de 
lei en Comisión: 
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a elaborar unha App para 
dispositivos móbiles que facilite recordatorios e acceso aos datos de vacinación dos 
nenos e adultos”. 
 
 

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2017  
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 06/06/2017 11:17:02 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 06/06/2017 11:17:13 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 06/06/2017 11:17:25 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 06/06/2017 11:17:31 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 06/06/2017 11:17:38 

 
Marta Rodriguez Arias na data 06/06/2017 11:17:44 

 
María Soraya Salorio Porral na data 06/06/2017 11:17:52 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 06/06/2017 11:18:02 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 06/06/2017 11:18:11 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 06/06/2017 11:18:19 
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1.6 10257(10/PNC-001061)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre a dotación polo Sergas dun novo médico de familia ao

concello de Soutomaior, así como a cobertura das baixas e

vacacións dos facultativos nese municipio

Publicación da iniciativa, 128, 14.06.2017
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Á Mesa do Parlamento 

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

iniciativa das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado 

Cores e Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

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

Comisión 5ª. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A situación da sanidade pública no Concello de Soutomaior precisa 

medidas urxentes que permitan unha mellora no servizo de atención á veciñanza. 

Con moita frecuencia, ducias de nen@s do concello teñen que desprazarse a 

outros centros de saúde para seren atendidos por un pediatra. O motivo deste 

realidade é que o SERGAS non cobre nin as baixas, nin as vacacións dos 

facultativos do centro de saúde de Arcade.  

Ademais dos problemas na atención pediátrica, hai moitos outros 

problemas na sanidade pública do noso concello que debemos abordar coa maior 

urxencia:  

1º A necesidade de que se cubran as baixas e vacacións dos facultativos 

dos Centros de Saúde do concello. Unha situación que desafortunadamente, máis 
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que excepción é norma e que xa se ten producido en varias ocasións tanto nos 

pediatras como nos médicos de cabeceira.  

2º A necesidade urxente de novos médicos para o concello. Na 

actualidade hai 2 médicos de familia en Arcade e un en Soutomaior. Esta 

realidade fai que a atención sanitaria estea masificada e que os cupos dos 

médicos sexan elevadísimos. Para nos facer unha idea, cómpre sinalar que as 

directrices europeas recomendan que debe haber un médico de familia por cada 

1500 cartóns sanitarios como máximo. Pola súa banda, a Asociación Española de 

Médicos de Familia, ten en conta criterios propios da sanidade e poboación no 

estado e por iso recomenda que haxa un médico de familia por cada 1200 

pacientes, e estamos a falar de cotas máximas.  

Mais a situación no Concello de Soutomaior sobrepasa as recomendacións 

destas organizacións. O que acontece é que hai tres médicos cos cupos ateigados. 

Segundo fontes do SERGAS todos os médicos pasan dos 1500 pacientes, e isto 

fai que non se poidan adxudicar novos pacientes sen a autorización expresa dos 

facultativos. O SERGAS adoita resolver esta situación anómala adxudicando 

novos cartóns sanitarios ao médico con menos pacientes, o que implica que, a 

pesar de ter os cupos masificados, estes sigan medrando. Pero por se isto fose 

pouco, tamén compre destacar que tal e como indican fontes do propio SERGAS, 

o centro de saúde de Arcade é un centro no que existen unha alta demanda 

sanitaria. O cal, se engadimos unha alta demanda a uns cupos masificados, o 

resultado non pode ser outro que unha merma da calidade da atención sanitaria. 
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Polo anteriormente exposto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a 

seguinte proposición non de lei para debate na Comisión 5ª:  

“O Parlamento de Galicia acorda como resolución demandar ao SERGAS: 

1. A dotación dun novo médico de familia para o Concello de Soutomaior. 

2. A cobertura das baixas e vacacións dos médicos.” 

 

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Xosé Luis Bará Torres na data 08/06/2017 16:34:01 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/06/2017 16:34:08 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/06/2017 16:34:13 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/06/2017 16:34:16 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/06/2017 16:34:17 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/06/2017 16:34:21 
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1.7 10766(10/PNC-001126)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva

Sobre a realización polo Goberno galego das actuacións

precisas para reiniciar o proxecto de ampliación do Centro de

Saúde do Porriño e a súa dotación dos medios humanos e

técnicos necesarios para atender as necesidades do concello e

do seu contorno



 
 

 

 

                                         Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Fernández, 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. 

No ano 2010, o Concello do Porriño asinou un acordo coa Xunta de Galicia, no 

que puxo a disposición da mesma unha parcela cunha superficie de 525 metros 

cadrados para ampliar o Centro de Saúde.  

A ampliación do Centro de Saúde do Porriño é unha demanda que leva unha 

década sen ser atendida por parte da Xunta de Galicia, pese a tratarse dun Centro 

de Saúde que sigue incrementando o número de pacientes aos que ten que 

atender, chegando a ser máis de 40.000 usuarios potenciais  os que poderían ter 

que acudir ao Centro, que ademais conta con Punto de Atención Continuada de 

tres da tarde a oito da mañá, horario no que tamén atende a concellos da contorna 

como poden ser Mos ou Salceda de Caselas.  

Ademais da ampliación do Centro, as veciñas e veciños do concello de Porriño 

reivindican tamén que de xeito simultáneo, se dote o mesmo dos medios técnicos 

e humanos suficientes para facer fronte á actual demanda. 

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea, por iniciativa da súa 

deputada Eva Solla Fernández, presenta a seguinte Proposición non de Lei para o 

seu debate en Comisión. 

 



 
 

 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a realizar as acción precisas de 

cara a reiniciar o proxecto de ampliación e a debida dotación dos medios técnicos 

e humanos axeitados para as necesidades do Concello do Porriño e a súa 

contorna. 

Santiago de Compostela, 21 de xuño 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 21/06/2017 16:37:09 

 

Luis Villares Naveira na data 21/06/2017 16:37:23 
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