
Emenda de Por Chantada-CUP á Moción para a retirada do anteproxecto de lei

de modificación da Lei 8/2007 e mantemento áreas sanitarias da Mariña lucense

e da comarca de Lemos

Antom Fente Parada, membro de pleno direito da Corporación do Concello de Chantada e voceiro

do grupo municipal Por Chantada-CUP, apresento a seguinte emenda á Moción para a retirada do

anteproxecto de lei de modificación da Lei 8/2007 e mantemento áreas sanitarias da Mariña

lucense e da comarca de Lemos.

Para tentar suscitar o apoio dos restantes membros do órgano colexiado fundamentamos os acordos

propostos na seguinte EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O 29 de agosto en sesión plenaria extraordinaria a Corporación do Concello de Monforte de

Lemos acordou elaborar unha alegación unánime para rexeitar o anteproxecto de lei para modificar

a actual lei de Saúde de Galiza, disposición contra a que tamén formulamos alegacións desde o

grupo municipal de Por Chantada-CUP por entendermos que, de ver a luz, prexudicaría gravemente

os intereses da veciñanza do Concello de Chantada.

No DOG nº 199 do 15/10/2010 na páxina 17.203 publicouse o Decreto 168/2010 de 7 de

outubro polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de

Saúde anunciando no seu artigo 12 “A Xerencia Executiva” o seguinte:

1.- Á fronte de cada centro hospitalario e dos servizos de antención primaria de referencia estará
un/unha xerente.
2.-  O/a  titular  da  Xerencia  Executiva  deberá  ser  licenciado/a  sanitario/a  universitario/a  ou
equivalente  segundo  o  Espazo  Europeo  de  Educación  Superior  e  o  seu  nomeamento  e  cese
producirarse por ode da consellaría de Sanidade.

Por súa vez o artigo 13, que regula “Funcións e competencias do xerente executivo” di: 

1.- Con carácter xeral, será o/a responsábel da execución das directrices e proxectos estabelecidos
para o seu ámbito determinado nos anexos ao presente decreto.
2.- Asemade, correspóndelle, de acordo co indicado na epígrafe anterior, as seguintes funcións:



a)  Xestionar  a  demanda  asistencial  tanto  de  atención  primaria,  canto  especializada  como
sociosanitaria.
b)  Desenvolver  os  procesos  integrados  entre  ambos  níveis  asistenciais,  empregando  a  xestión
clínica como ferramenta de xestión.
c) Asumir a responsabilidade do gasto do capítulo I (persoal), II (gastos xerais) e IV (farmacia).
d)  Asumir a responsabilidade do cumprimento dos acordos de xestión asinados anualmente cos
servizos centrais do Servizo Galego de Saúde.
e)  Asumir  a  responsabilidade  da  xestión  de  todos  os  recursos  asignados  no  seu  ámbito  de
competencias para garantir a prestación dos servizos definidos na carteira de servizos. 
f) Executar os planos de calidade, seguranza e atención ao cidadán no seu respeitivo ámbito.
g) Impulsar e desenvolver a participación social e cidadá no seu respeitivo ámbito.
h) Atender as reclamacións e queixas verificando que o proceso se cumpre en tempo e forma.
i)  Coordinar  a  actividade  docente  que  se  realice  nos  centros  da  súa  competencia,  incluída  a
formación especializada, conforme as acreditacións, concertos e convenios estabelecidos ou que se
estabelezan.
l) Impulsar e  fomentar  a investigación, o desenvolvemento, a  innovación e a  transparencia de
coñecemento sanitario no seu ámbito.
m) Exercer calquera outra función que lle sexa delegada polos órganos competentes.

Unha xerga que se encardina claramente no novo xerencialismo (new public management),

procedementos  e  procesos  xa  suficientemente  documentados  e  estudados  na  degradación  dos

servizos públicos e na exploración da educación e da sanidade como negocio. Cómpre lembrar que

só  a  mobilización  cidadá  é  capaz  de  reverter  ou  deter  políticas  que  levan  a  unha  progresiva

degradación dos servizos públicos e a unha merma na súa calidade e universalidade. En Monforte o

13 de maio de 2010 unha multitudinaria manifestación obrigou ao proprio presidente da Xunta a

visitar Monforte, aínda que logo (05/04/2013) se publicase o  Decreto 55/2013, de 21 de marzo,

polo  que  se  regula  a  estrutura  organizativa  de  xestión  integrada das  áreas  de Lugo,  Cervo e

Monforte de Lemos. 

Portanto fomos a última das catro provincias e cunha grande resposta popular o 16 de marzo

de  2013  e  unha  intensa  actividade  de  SOS Sanidade  Pública  e  da  Plataforma en  Defensa  da

Sanidade Pública  fundamentada en denunciar o que hoxe, sete anos despois, se ve máis certo ca

nunca. 

Por exemplo, o día 3 de setembro de 2017 pola mañá avariouse unha lámpada cirúrxica

avisando ao mantemento do hospital (dúas persoas, un calefactor e un electricista, están sempre de

garda).  Este  informou que non podía  mudar  a  lámpada pois  iso é  competencia xa da  empresa

privada. Logo, procedeuse a avisar á Supervisora de Garda da incidencia respostando que se existía

algunha urxencia se derivase a outro quirófano ao non poder solucionarse até a segunda-feira. Un

exemplo de manual de como funciona o novo xerencialismo: privatizar os beneficios e socializar as

perdas sen importar a calidade do servizo nen as consecuencias socias. Outro exemplo é que non se

solventan problemas informáticos en días feriados ao depender dunha empresa privada de Lugo

para dirixir aos informáticos no protocolo a seguir.

No PAC de Chantada sabemos que a atención primaria precisa ser potenciada. O noso grupo

xa ten dado dados e analizado o devalar en inversión pública na atención primaria e rexistrado as



eivas do noso centro: a nova empresa que xestiona as ambulancias (Salutrans) e a problemática

derivada que pon en risco a saúde pública; baixas ou ferias de persoal médico que non se cobren

(até 6 en simultáneo); a problemática denunciada pola plataforma cívica Chantada quere pediatría e

as súas mobilizacións, etc.  A isto cómpre derivar a amortización crecente de prazas profesionais e a

privación de recursos materiais.

É neste cadro de despece da sanidade pública para negocio da empresa privada (lembremos

como o hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo custou 4 veces máis pola parcería público-privada con

execrábeis  resultados  finais  que xeraron multitudinarias  manifestacións  na cidade  olívica)  e  de

continuo devalo e merma de servizos públicos no rural que debemos situar a nova ofensiva da

Xunta do PP, cuxas promesas teñen cada vez menor credibilidade.

Vendendo “racionalizar” ao “integrar” disparan os cargos directivos nun 16% por provincia.

 «A estrutura de xestión integrada, para o exercicio das súas competencias e o cumprimento dos
seus fins, contará coa seguinte estrutura:
I. Órganos unipersoais.
a) Xerencia de Xestión Integrada de Lugo. 
b) Dirección de Procesos Asistenciais. 
c) Dirección de Recursos Económicos. 
d) Dirección de Recursos Humanos. 
e) Xerencia Executiva de Cervo. 
f) Xerencia Executiva de Monforte de Lemos. 
II. Da Dirección de Procesos Asistenciais dependerán as seguintes unidades.
a) Dirección de Procesos de Enfermaría. 
b) Dirección de Procesos con Ingreso. 
c) Dirección de Procesos sen Ingreso e Urxencias. 
d) Dirección de Procesos de Soporte». 

Esta  estrutura en teoría  xestionaría  todos os  servizos  sanitarios  da área de Monforte  de

Lemos atinxindo esta os concellos de A Pobra de Brollón Bóveda, Carballedo, Chantada, Folgoso

do Courel, Monforte de Lemos, Pantón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao e Sober. Porén na práctica

isto é falso, xa que a atencións primaria tramítase integrametne desde Lugo (permisos, baixas, etc.)

polo que o xerente executivo non pinta nada.

Tamén  ficou  en  auga  de  castañas  o  “novo  mapa  sanitario”  que  ía  publicarse  mediante

decreto  do  Consello  da  Xunta.  Entón,  é  absurdo  agora  facer  unha  reforma das  estruturas  que

condicionará ese futuro mapa sanitario  que debera facerse  antes da reforma se o interese xeral

prevalecese e se a «óptima utilización dos recursos» non fose máis ca unha das manifestacións da

neolingua orwelliana: modificar unha lei que aínda non se desenvolveu deixando a cidadanía fóra

do proceso.

Igualmente, diminuíron os procesos de ciruxía xeral derivándose a Lugo –moitos á privada

(POLUSA)– e desprazando cada vez máis a asistencia sanitaria de Chantada e depauperando o

hospital comarcal até convertelo en pouco máis que un ambulatorio.



Por conseguinte, propomos ao Pleno do Concello de Chantada o seguinte ACORDO:

1. Expresar rexeitamento ante o anteproxecto de Lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10

de xullo, de Saúde de Galiza e trasladar á Xunta a petición da súa retirada.

2.-  Desenvolver e  dotar de orzamento a actual  Lei  de saúde modificándoa atendendo aos

profesionais e colectivos de defensa da sanidade pública e non aos intereses privados.

3. Declarar o compromiso coa existencia da área sanitaria de Monforte con capacidade real de

xestión e autonomía.

4. Dar apoio ás mobilizacións e accións reivindicativas cívicas que a sociedade das comarcas

do sur lucense promova para defender os anteditos fins.

5.-  Convocar  unha  comisión  en  apoio  da  sanidade  pública  para  facer  unha  declaración

conxunta dirixida ás institucións e estudar medidas a adoptar. A mesma será aberta a toda a

cidadanía celebrándose no auditorio municipal e convocarase formalmente con, cando menos

unha  semana  de  antelación,  ás  seguintes  entidades,  sindicatos  e  partidos  políticos

formalmente: 

• Xunta de persoal

• Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Monforte (PLADESAPU)

• Plataforma Chantada quere pediatría 

• Revolta Sanitaria

• Chantada contra o cancro

• CIG

• CIM

• ARCHA

• AFA Chantada

• BNG Chantada

• En Marea

• Inta

• Podemos Chantada

• PP Chantada

• PSOE Chantada

• Por Chantada-CUP



• Sindicato Labrego Galego

• UUAA

• UXT

Chantada, 3/09/2017.
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