
 

Peche do centro de saúde de Paraela Meis e solicitude de reapertura 
 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2021 

Sr. conselleiro: 

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa intervención 
D. ......... e D.........., no seu nome e no dos outros 671 asinantes pertencente a Área Sanitaria 
de Pontevedra e O Salnés. 

ANTECEDENTES 

No seu escrito, esencialmente, expoñen o seguinte: 

“Que, en la parroquia de Paradela concello de Meis, situado en el lugar de Vilanoviña, existe 
un centro médico, dependiente de esa Consellería. 

Que, desde la fecha de declaración de pandemia, se ha procedido, por parte de ese organismo, 
al cierre de dicho centro de salud, desplazando a todos los usuarios de este servicio, al centro 
médico de , situado a 13 km de distancia, y 20 minutos de trayecto en coche. 

Que, el centro médico de Cambados, tiene asignado más de 1000 tarjetas sanitarias (dato que 
ustedes pueden comprobar). 

Que, la mayoría de usuarios de este centro, son personas mayores que no disponen ni de los 
medios ni de los recursos suficiente para desplazarse para ser atendidos en otros centros 
médicos. 

Que, dicho local, perteneciente al Concello de  Meis se ha cedido gratuitamente desde el 
principio para el servicio del Centro Médico. 

Que, la Comunidad de Vecinos ……… ha  gastado, para ponerlo en marcha en su día, la cantidad 
de 6.000.000 de pesetas. 

Que, el local, dispone de puerta de entrada, y puerta de salida, y de una amplia sala de espera. 

Que la Comunidad de Vecinos ………, está dispuesta a hacerse cargo de la nueva señalización 
y cuantos cambios fuesen necesarios para mantener el centro médico aperturado. 

Que solicitan, en nombre de …….., y con las firmas que se adjuntan, la REAPERTURA DEL 
CENTRO MEDICO DE VILANOVIÑA, por considerarlo esencial para el cuidado y salud de los 
vecinos de la parroquia de PARADELA-MEIS”. 

Expediente: I.5.Q/8060 A 8733/21 



 

Ante iso requirimos, informe a esa consellería. No informe achegado por dito órgano indícase 
esencialmente o seguinte: 

 



 

 

ANÁLISE 

Á vista do contido do escrito de queixa, da documentación achegada pola persoa que 
promoveu este expediente e do que se manifesta no informe da administración, cómpre facer 
as seguintes consideracións: 

Na situación actual de peche do centro de saúde de Paradela hai que ter presente tres 
cuestións, a saber: 

1- Necesidades do centro de saúde en relación coa pandemia motivada polo virus SARS-
CoV-2. 

O motivo do peche inicialmente segundo manifesta esa consellería no informe remitido foi 
fundamentalmente o non cumprimento das medidas de protección  para minimizar ao 
máximo o risco de contaxio por COVID-19, ubicando ao facultativo do consultorio de Paradela 
no centro de saúde de Cambados, sito a unha distancia do anterior de 13 kms 
aproximadamente; traslada esa consellería que no mes de outubro se revisou esta situación e 



 

considerouse pouco efectiva tanto para os profesionais sanitarios como para os doentes de 
xeito que se decidiu ubicar ao facultativo do consultorio de Paradela no centro de saúde de 
Mosteiro que se atopa a 4,6 kms aproximadamente do devandito consultorio de Paradela. O 
centro de saúde de Mosteiro conta cunha sala de extraccións, unha sala de illamento e dispón 
de servizos xerais que contribúen ao traballo de xestión dos doentes, como así se desprende 
do parágrafo“...o médico do consultorio de Paradela pasou a ubicarse no Centro de Saúde de 
Mosteiro centro cabeceira do concello de Meis que, a diferencia do consultorio de Paradela, 
conta con sala de extraccións, cumpre coas medidas necesarias como é unha sala de illamento 
e dispón de persoal de servizos xerais que contribúe  no traballo de xestión de pacientes...”. 

2- Disposición da comunidade de veciños para acometer os cambios estruturais 
necesarios. 

Faise constar no escrito que a comunidade de veciños , aproba e incluso que sufragará todas 
as obras e adaptacións que sexan necesarias para manter o devandito centro de saúde, 
propiedade do concello, aberto, trasladando a esta institución que “...Que la Comunidad de 
Vecinos ........., está dispuesta a hacerse cargo de la nueva señalización y cuantos cambios 
fuesen necesarios para mantener el centro médico aperturado”. 

3- Características da poboación dependente do centro de saúde. 

Estamos a falar dun cupo de 1.116 persoas, das que 308 teñen máis de 65 anos. Considerando 
que como sinala a Sociedad Española de Geriatría y Gerontología : “En España el 73% de los 
mayores de 65 años presenta, al menos, una enfermedad crónica”, estamos a falar de 224 
pacientes aproximadamente que precisan de controis de saúde periódicos pola súa patoloxía 
crónica. 

Tendo todas estas cuestións presentes, cabe concluír que, nun primeiro momento e con 
motivo da situación de emerxencia sanitaria estivo xustificado o peche do devandito centro, 
non obstante no momento actual e co obxecto de recuperar a normalidade da poboación 
diana, poboación que conta cun 27,6% de maiores de 65 anos, débense de estudar fórmulas 
que favorezan o acceso á asistencia sanitaria dos doentes nas mesmas condicións que antes 
da situación de emerxencia sanitaria coa reapertura do centro de saúde. Do informe remitido 
dedúcese que, o motivo do peche é o non cumprimento no centro de saúde das medidas que 
se requiren por mor da pandemia COVID-19 polo que, o axeitado neste caso será que, se leven 
a cabo as reformas que sexan necesarias no consultorio de Paradela por parte da autoridade 
sanitaria en colaboración coa veciñanza de Paradela Meis co obxecto de que os profesionais 



 

sanitarios desenrolen a súa labor no devandito consultorio de saúde nun espazo onde se 
minimicen os riscos relacionados coa transmisión da COVID-19 e se garanta ao mesmo tempo 
o acceso á asistencia sanitaria nas mesmas condicións que no período prepandémico. 

CONCLUSIÓN 

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo 32.1 
da Lei 6/1984, do 5 de xuño, da  Valedora do Pobo, facer chegar a esa consellería a seguinte 
suxestión: 

“Que se acometan as reformas que sexan necesarias no consultorio de Paradela-Meis por 
parte de esa administración sanitaria, en colaboración coa veciñanza ........., co obxecto de 
que se proceda a reabrir o devandito consultorio de xeito que se recupere a situación 
prepandémica nesta área sanitaria”. 

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e 
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta Institución da 
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle 
efectividade, tamén se é o caso. 

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da 
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web 
da institución. 

Debo lembrarlle tamén que, ao abeiro da lei reguladora desta institución, o seu artigo 33 prevé 
que, se formuladas as súas recomendacións, non obtivese resposta ou, nun prazo razoable, 
non se producise unha medida adecuada ao suxerido, o Valedor do Pobo poderá poñer os 
antecedentes do escrito e as recomendacións efectuadas en coñecemento do conselleiro do 
departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración Pública galega. 

Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual 
ou especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela 
actitude, especialmente nos casos en que, considerando o Valedor do Pobo que era posible 
unha solución positiva, esta non se conseguise. 

O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que o Valedor do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de Galicia, 



 

dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas e as súas 
causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con especificación 
das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública galega. 

Saúdoo atentamente. 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
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