Xosé Antón Parada Fernández, concelleiro do BNG no Concello de Ribeira presenta a seguinte
moción ante o pleno da corporación municipal
MOCIÓN PARA DEMANDAR A CREACIÓN DOS CONSELLOS DE SAÚDE DAS ÁREAS
SANITARIAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O desmantelamento do sistema sanitario público da Galiza é unha constante, é a folla de ruta do PP á
fronte do Goberno galego.
A día de hoxe a sanidade pública recibe menos orzamento, un recorte de máis do 12% desde o ano
2009, menos medios, presenta listaxes de espera disparadas... Todo isto implica menos saúde pública,
confirma o traslado do gasto sanitario ás persoas doentes. O goberno galego recorta en infraestruturas
e mantén a estratexia de privatización da sanidade pública. A Xunta entregou xa a empresas privadas
-na súa maioría multinacionais, algunha vinculada a fondos financeiros- e de fóra de Galiza unha parte
considerábel dos servizos da rede do Sergas. Padecemos un recorte do 21% na atención primaria
desde a chegada de Feijóo á Presidencia, a pesar de ser a porta de entrada na sanidade, con case
3.000 profesionais menos, desde a aplicación da taxa de reposición no ano 2010, sometidos/as a un
recorte salarial do 30%. A esta redución hai que acrecentar o peche de case 400 camas, o abandono e
deteriora das infraestruturas sanitarias e a non construción doutras comprometidas, como o Hospital
do Salnés e 15 centros de saúde ao longo de todo o país que carecen de consignación orzamentaria
da Xunta
Esta situación provoca a reacción da cidadanía a través de iniciativas nas institucións que presentan
as forzas políticas, como o BNG, ou organizada na Plataforma SOS Sanidade Pública para deter a
política de recortes e privatizacións que impulsa o actual Goberno Galego e co fin de garantir o dereito
constitucional á protección da saúde dos galegos e galegas. Porque a sanidade pública constitúe
-xunto co ensino e os demais servizos públicos- un elemento básico do Estado Social e un claro
indicador de equidade e solidariedade, por iso estamos todas e todos comprometidos na mellora deste
servizo público, incrementando a capacidade resolutiva en atención primaria como instrumento de
achegamento dos servizos de saúde ao territorio e para lograr a redución dos tempos de espera
hospitalaria.
A Lei 8/2008 do 10 de xullo, de Saúde de Galiza, recolle no seu preámbulo e no texto articulado, a
participación social co obxectivo de incorporar a visión e a percepción da sociedade no deseño e
funcionamento nos proxectos asistenciais e na garantía de dereitos.
Así, no artigo 25 da lei, recóllese a participación territorial a través dos consellos de saúde de área,
reflectindo a súa composición e competencias, integrados polos concellos comprendidos na área
sanitaria correspondente, agrupacións ou federacións de asociacións veciñais con actuación no ámbito
da área sanitaria, organizacións sindicais e empresariais máis representativas, cargos designados pola
Xunta de Galiza e asociacións de pacientes.
Lamentabelmente, a partir da entrada en vigor desta lei os consellos foron constituíndose nas áreas
sanitarias, mais a negativa da Xunta de Galiza a convocalos provocou o seu esmorecemento ou a súa
desaparición.

A actual situación de deterioro da sanidade pública obriga a necesaria revitalización dos consellos de
saúde de área para facer posíbel a participación social que obrigue a Administración sanitaria e o
goberno da Xunta de Galiza a escoitar as alternativas e suxestións da cidadanía galega para mellorar
este servizo público esencial para os galegos e as galegas.

Polo exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do
seguinte
ACORDO
1. Demandar da Xunta de Galiza a constitución e convocatoria dos consellos de saúde de
área para cumprir coa participación social e territorial da cidadanía, tal como sinala a Lei
8/2008, do 10 de xullo, de Saúde de Galiza, para que se escoiten as alternativas e
achegas das galegos e dos galegos para mellorar este servizo público esencial.
2. Trasladar este acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, titular da Consellaría de
Sanidade e grupos parlamentares do Parlamento galego.

Ribeira, Febreiro 2015

Xosé Antón Parada Fernández

