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CONSELLO LOCAL DE VIGO

ESQUERDA UNIDA DE VIGO REXISTRA NO CONCELLO DE VIGO UNHA 
MOCIÓN DIRIXIDA AO PLENO PARA QUE SE PRONUNCIE EN CONTRA DOS 
ANUNCIOS DO SERGAS EN CANTO Á COBERTURA SANITARIA DOS PARADOS 
E PARADAS DE LONGA DURACIÓN. 
 

 

Para EVA SOLLA membro do consello local de EU e da árena de sanidade de EU Vigo o 
anuncio da Xunta de Galicia mediante decreto publicado no DOG o 9 de setembro que 
permite bloquear o acceso ao servicio galego de saúde baixo o falaz pretexto do 
control do fraude xenera un problema grave de indefensión e alarma social ante a 
posibilidade de aplicar este criterio aos desempregados e desempregadas de longa 
duración 
  
Para EU o bloqueo da tarxeta sanitaria ás persoas desempregadas constitúe un ataque social sen 

precedentes na historia da democracia. O método consiste en bloquear a tarxeta sanitaria a todas as 

persoas desempregadas que leven máis de 12 meses en inactivo, quedando así sen  prestacións 

médicas e farmacolóxicas. 

  

Esquerda Unida considera inaceptábel e inmoral que a Xunta do PP excluía as persoas desempregadas 

do sistema público de saúde, que se debería caracterizar polo seus carácter universal. Con unha 

artimaña propia de estafadores, o Goberno Feijoo  bloquea sen previo aviso a tarxeta sanitaria das 

persoas sen recursos, así cando acoden aos servizos sanitarios non reciben atención médica ata que 

reciban a Tarxeta Sanitaria para persoas sen Recursos (TSR), tarxeta que para a súa obtención teñen 

que facer trámites que se prolongan por espazo de máis de medio ano. Durante este tempo a 

administración galega, actuando como un pirata, aforra a atención médica das persoas máis 

necesitadas abandonando a unhas 65.000 familias galegas a súa sorte.  

  

A prohibición do acceso ás persoas sen recursos á sanidade pública evidencia as verdadeiras intencións 

antisociais do PP que pretende desmantelar o pouco que queda do estado do benestar.  
 

 

 

 

(ADXUNTAMOS MOCION E REXISTRO DA MESMA NO CONCELLO) 
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Á ALCALDÍA DO CONCELLO DE VIGO 
 

O coordenador local de ESQUERDA UNIDA de Vigo Rubén Pérez Correa con DNI 36136982A e domicilio 

a efectos de notificación en PORTA DO SOL 11 BIS ENTRECHÁN, 36202 VIGO, en virtude do dereito que 

lle confire o Regulamento Orgánico Municipal e de participación cidadá do Concello de Vigo, formula a 

seguinte MOCIÓN “en defensa do dereito á cobertura sanitaria para toda a cidadanía” ao obxecto de 

ser incluída na orde do día do Pleno ordinario e debatida no mesmo coa seguinte  

 

 

Exposición de motivos 

 

A Orde da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia do 5 de setembro de 2011 pola que se actualiza 

o procedemento para o recoñecemento do dereito á asistencia sanitaria por parte das persoas sen 

recursos económicos suficientes e daquelas que se encontran en situación de desemprego, ven a 

amosar as desincronizacións institucionais que está a provocar carencias no servizo nacional de saúde 

que na praxe tradúcense na exclusión temporal de determinados colectivos ao acceso a servizos 

médicos e farmacolóxicos. 

 

Así, debido a trámites burocráticos os galegos e galegas en situación de desemprego de longa duración 

ven como se bloquea a súa tarxeta sanitaria e desaparecen as súas prestacións durante o tempo no 

que o se tramita o expediente correspondente, tendo que abonar os importes establecidos no Decreto 

209/2011 do 27 de outubro. 

 

Por outra banda, segundo datos do Defensor do Pobo e do estudo que o Ministerio de Sanidade realizo 

a instancias do grupo parlamentario de Esquerda Unida no Congreso dos Deputados, entre 90.000 e 

180.000 persoas carecen actualmente en España de cobertura sanitaria. 

 

Dende Esquerda Unida entendemos a sanidade como un servizo universal e gratuíto ao que debería ter 

dereito toda a cidadanía sen excepcións. Esta é unha posición que esperamos compartan todos os 

membros da Corporación. 
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Xa que logo, Esquerda Unida presenta para a súa aprobación polo Pleno do Concello a seguinte 

 

 

MOCIÓN 
 

Primeiro.- O Pleno do Concello de Vigo manifesta a necesidade de reformar a Constitución Española 

para que de maneira explícita garante a cobertura sanitaria e farmacéutica como un dereito para toda 

a cidadanía. 

  

Segundo.- O Pleno do Concello de Vigo, mentres non se produza a citada reforma constitucional, insta 

ao Goberno central e a Administración autonómica a que modifiquen as normas legais necesarias para 

asegurar que ningún cidadán neste pais quede en ningún momento sen cobertura sanitaria e 

farmacéutica. 

 

Terceiro.- O Pleno do Concello de Vigo, insta ao Presidente da Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez 

Feijoo a modificar con urxencia o procedemento de funcionamento vixente, para evitar ningún 

cidadán quede sen cobertura sanitaria e farmacéutica baixo ningunha circunstancia. 

En Vigo, a 30 de novembro de 2011 

 

 
 

Rubén Pérez Correa 
Coordenador local de EU n Vigo 


