
 
 

 

 

    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

Fernández e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

A situación da atención primaria en Galicia dista moito de ser aceptable. Dende En 

Marea temos denunciado en moitas ocasións o progresivo deterioro da mesma. Un 

deterioro que ten a súa base na eliminación progresiva de persoal, pero tamén na 

perda da capacidade de xestión e na diminución dos recursos económicos. 

No relativo ás e aos profesionais sanitarios vén sendo habitual a ausencia de 

cobertura dos seus permisos, incapacidades temporais ou vacacións. Unha situación 

que baixo o eufemismo da “autosubstitución” incrementa a carga de traballo do 

persoal en activo, fai emerxer listas de agarda na atención primaria e empeora a 

cobertura do dereito á saúde. 

Esta situación alcanza o máximo expoñente no peche de centros en quenda de tarde 

por non cobertura das vacacións nesta quenda. 

Este é o caso do Centro de Saúde de Cambados, cuxo peche vespertino é, se cadra, 

máis preocupante tendo en conta o incremento poboacional e de transeúntes por 

mor do turismo. 

Ante esta situación, o Goberno de  Cambados vén de trasladar unha reclamación á 

Xunta que denuncia esta situación e esixe a cobertura destes descansos do persoal 

que permita a continuidade da asistencia nas quendas de tarde coma o resto do ano. 

 



 
 

 

 

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

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dar cobertura aos permisos e 

vacacións do persoal do Centro de Saúde de Cambados para permitir a continuidade 

de asistencias nas quendas habituais, incluída a da tarde. 

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018. 

 

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 29/05/2018 12:12:18 

 

Luis Villares Naveira na data 29/05/2018 12:12:25 
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