
 Á atención da alcaldía e da Corporación municipal de Chantada

Antom Fente  Parada,  voceiro  do  Grupo  Municipal  Por  Chantada-

CUP,  apresento ao abeiro do disposto nos artigos 94.1 e 94.2 do

Regulamento  Orgánico  Municipal  e  97.2  do  Regulamento  de

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais

a seguinte MOCIÓN para a súa discusión e aprobación, se procede,

relativa á  RESTITUCIÓN DO ACCESO UNIVERSAL AO SISTEMA

ESTATAL  DE  SAÚDE  e  PLANO  DE  CHOQUE  CONTRA  A

EXCLUSIÓN  NO  CONCELLO  DE  CHANTADA,  que  está  sendo

impulsada pola Rede Galega Polo Direito á Saúde xunto a unha serie

de actividades e o  Manifesto das traballadoras da sanidade pública

galega pola derogación do Real Decreto-Lei 16/2012. 

Co gallo de suscitar o apoio de toda a Corporación elaboramos a

seguinte

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



O direito a recibir  unha atención médica axeitada e a saúde

contémplase  en  numerosas  declaracións  internacionais  ratificadas

polo Reino de España para alén de recollerse na Constitución de 1978

no seu artigo 43, capítulo terceiro (“Dos principios reitores da política

social e económica”). 

A  sanidade  é  unha  das  competencias  que  poden   ser

xestionadas  descentralizadamente,  asumíndoas  ás  comunidades

autónomas, e son varios os estatutos de autonomía que recollen o

principio de universalidade do acceso á atención sanitaria. Na Galiza a

transferencia das competencias produciuse en 1990

Porén, o Consello de Ministros aprobou o 20 de abril de 2012 o

Real  Decreto-Lei  16/2012 de  medidas  urxentes  para  garantir  a

sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade

e seguridade das súas prestacións,  polo que se puxo en andamento

unha reforma estrutural do Sistema Nacional de Saúde. Con data de

4  de  agosto  de  2012,  publicouse  o  Real  Decreto  1192/2012 que

desenvolve  os  requisitos  e  condicións  das  figuras  de  persoas

aseguradas e beneficiarias do Sistema Nacional de Saúde. 

Esta  disposición  supuxo  unha  transformación  perniciosa  e

profunda  do  noso  sistema  sanitario  que  vai  na  liña  de  propostas

semellantes no ámbito educativo ou, no cadro do inmediato futuro,

do sistema de pensións, no que se coñece como novo xerancialismo

(New  Public  Management) da  man  do  Banco  Mundial  e  outras

institucións ultraliberais. 

Por  outras  palabras,  pasar  dun  sistema  universal  onde  todo

cidadán tiña direito a unha atención sanitaria pública e de calidade

para un sistema asistencial e o reforzo da sanidade, a educación e os

fondos de pensión privados a pesar das continuadas evidencias de

que estes sistemas son máis ineficientes, detraen numerosos fondos

públicos e rematan por aprofundizar as desigualdades no conxunto

das sociedades cos desiquilibrios e custes políticos asociados (como



teñen estudado, entre outros, Anthony B. Atkinson, Thomas Piketty,

Joseph Stiglitz...).

Por  unha  banda,  reduciu  a  carteira  básica  de  servizos,

reducindo  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 Sistema

Estatal  de  Saúde  (SES),  supeditando  o  mesmo  á  condición  de

“asegurado” ou “beneficiario. Desta forma, a nova lexislación rompeu

co principio fundamental de Universalidade do sistema. 

Como sempre acontece, os efectos do novo xerencialismo e da

substitución  do  estado-providencia  polo  estado-penitencia,  en

afortunada expresión do profesor Loïc Wacquant, non se fan esperar

recaendo  os  seus  efectos  máis  devastadores  precisamente  na

poboación máis vulnerábel, tal como foi documentado ao longo dos

últimos anos por diversas organizacións sociais.

Algúns informes recentes advirten dos numerosos casos en todo

o territorio do Reino de persoas que viron vulnerado o seu dereito

humano á saúde, como consecuencia da exclusión sanitaria un feito

que  subverte  completamente  a  cerna  das  sociedades  occidentais

avanzadas xurdidas da loita antifascista: o respecto escrupuloso pola

dignidade humana e os direitos que a tornan posíbel. 

Infelizmente, a área sanitaria da Galiza non é unha excepción e

son moitos os casos de vulneración que reportan as entidades sociais.

Con todo,  sabémolo  ben tamén en  tanto  en  canto  padecemos  un

recorte nas ambulancias que está expondo a vida da nosa viciñanza e

que  pasou  dun  problema  agudo  a  crónico  sen  que  a  nivel  local

fósemos capaces de artellar algunha solución ou presión eficaz para

solventar o problema.

De feito, no momento da súa aprobación o RDL 16/2012 xa foi

amplamente contestado desde algunhas autonomías, que rexeitaron



a súa aplicación promovendo mecanismos para evitar que as “persoas

en situación irregular”, ficaran totalmente fóra do sistema sanitario.

Paulatinamente,  ao  longo  de  2015,  varios  gobernos  autonómicos

aprobaron  decretos,  instrucións  e  ordes  que  ampliaban

substancialmente  o  acceso  ao  sistema  por  parte  destas  persoas

limitando  os  impactos  máis  negativas  dunha  medida  lexislativa

inhumana. Estas medidas, aínda que positivas, non foron suficientes

para reverter as consecuencias da exclusión sanitaria imposta polo

Real Decreto-Lei 16/2012.

Alguén podería  estar  tentado a pór,  nun Reino abalado polo

cancro  da  corrupción  e  o  cinismo,  que metastatizaron  por  toda  a

superestrutura  do  Estado,  o  criterio  economicista  por  cima  do

humanismo e  os  Direitos  Humanos.  Máxime  cando  entidades  non

democráticas esixen desde Bruxelas un axuste orzamentar de 5.500

millóns  de  euros  no  orzamento  estatal  de  2017,  coa  forza  da

chantaxe que o corsé do euro, unha débeda impagábel que supera o

billón de euros e o BCE lles outorgan. 

Conviría responder a un razoamento desa índole lembrando que

esa cantidade, e aínda cantidades maiores precisas para educación,

sanidade e mesmo amortización de débeda, poderían terse poupado

de non existir un saqueo xeralizado do público mediante a corrupción

ou  a  “socialización  das  perdas”  que  está  arruinando  ás  clase

populares. Só no último ano: 

80.000 millóns de euros en xuros que pagaremos na factura da

luz  para  resgatar  encubertamente  as  eléctricas  Gas  Natural-

Fenosa,  Iberdrola,  Endesa,  Viesgo  e  EDP  (7.272  millóns  de

euros por ano);

46.000  millóns,  segundo os  peritos  oficiais  que  investigan  o

“resgate”, para Bankia;



30  millóns  para  Repsol,  por  supostas  vendas  a  perdas  da

garrafa do butano;

550 millóns a ACS (Florentino Pérez) polo resgate do túnel do

AVE francés;

3.500 millóns para Escal UGS (67% ACS) polo pelotazo ruinoso

do  armacén  submarino  de  gas  natural  Castor  (1.649  en

indemnización e o resto na factura do gas);

9.900 millóns en bónus abalados polo Estado para Abengoa;

8.000 millóns irrecuperábeis da venda a preço de saldo de Nova

Galicia  Banco  en  canto  o  aforro  galego  “emigra”  canda  a

mocidade  do  país,  precisamente  cando máis  precisamos  de

ambos1;

5.500  millóns,  polo  baixo,  para  o  resgate  das  autoestradas

madrileñas  para  Abertis,  ACS,  Sacyr  e  Acciona  en  canto  os

galeguiños seguimos pagando as nosas a prezo de ouro;

etc;

570  millóns  para  a  Desaladora  de  Escombreras  en  Murcia,

novamente para os petos de Florentino Pérez e ACS;

288 millóns do Túnel de Pertús (8’3 quilómetros e 44 de camiño

de  ferro)  operación  que  tamén  envolve  a  ACS  pola

comunicación mediante AVE dos estados francés e español;

1 No resgate  bancario  o  Estado  deixouse por  volta  de 96.000 millóns  de euros
directos, segundo a CNMC, 8’5% do PIB entre 2008 e 2014, ou sexa, cáseque o
duplo da meia do conxunto da UE en canto é o estado europeo onde máis inzou a
desigualdade e a exclusión social. 

Estas cifras engloban os 53.553 millóns de euros concedidos polo Fondo de
Restruturación  Ordenada Bancaria  (FROB) e  7.492 millóns  de  euros  outorgados
polo Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) e no total non
se  computa a SAREB e outras operacións que ascenden a varios millóns de euros.
Amais, só se recuperou 4’4% do concedido polo FROB e nas estimacións optimistas
da CNMC prevese recuperar tan só 9’9%.



En relación a todo o exposto Por Chantada-CUP, asumindo o

acordado  pola  Rede  Galega  polo  Direito  á  Saúde  integrada  por

colectivos  como  Sos  Sanidade  Pública,  Agamfec,  Amnistía

Internacional, Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

e Médicos do Mundo, insta ao PLENO do CONCELLO DE CHANTADA a

adoptar os seguintes ACORDOS:

1.- Instar á XUNTA DA GALIZA a non aplicar o o RDL 16/2012

no territorio galego ou, en todo caso, implementar as medidas

necesarias para reverter os seus efectos nocivos mediante os

decretos, ordes e instrucións que fosen necesarios.

2.- Solicitar ao GOBERNO DO REINO a derogación inmediata

do  RDL  16/2012  e  a  restitución  do  carácter  universal  da

sanidade públicas.

3.-  Trasladar  esta  moción  ao  Senado  e  ao  Congreso  dos

Deputados.

4.-  Impulsar  e  dotar  orzamentariamente  un  PLANO  DE

CHOQUE CONTRA A EXCLUSIÓN no CONCELLO de CHANTADA

que contemple, cando menos:

4.1.-   Incrementar  substancialmente  a  partida  de

emerxencia social no orzamento local para 2017 e, no prazo

máximo de 6 meses, impulsar unha Ordenanza de emerxencia

social  do  concello  de  Chantada que  regule  axudas  para

vivenda,  luz,  auga,  alimentos ou medicamentos de calquera

persoa  residente  no  concello  de  Chantada  en  situación  ou

risco de exclusión.

4.2-  Crear  e  aprobar  un  Plano  de  vivenda  local

consensuado entre os diferentes grupos que vise a adquisición

por parte do Concello de Chantada dalgunhas vivendas para

familias  sen  recursos,  persoas  vítimas  das  violencia



doméstica,  familias  que  padecen  desastres  como incendios,

inundacións, etc.

Chantada, corazón da Galiza, a 15 de decembro de 2017.

Asdo. 

Antom Fente Parada

Voceiro municipal de Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular


