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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA INSTAR Á XUNTA DE
GALICIA A REVISAR E MELLORAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE APLICACIÓN DA LEÍ DE
DEPENDENCIA

O Gmpo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do

Concello de Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Recentemente, o caso dunha familia de Ames transparentou o grave problema que padecen as

familias con fillos ou fillas en situación de dependencia no relativo as valoracións da incapacidade

por parte da administración pública. O acontecido mostrou como as graves consecuencias

familiares derivadas da enfermidade se lie suman as t-abas dunha administración galega que

semella insensible diante destas circunstancias de vulnerabilidade.

As persoas en situación de dependencia e as súas familias teñen unha enorme forza, vontade e

capacidade de superación que debe ser acompañada pola Xunta de Galicia, posto que é quen

ostenta as competencias plenas en políticas saciáis. A administración pública ten a abriga de coidar

da cidadanía, e con especial énfase daquelas perseas que teñen máis necesidades e que, polo

tanto, son máis vulnerables. E un dereito cidadán e unha esixencia ética que a Xunta sexa unha

axuda para as persoas en situación de dependencia e para as súas familias, e non un problema a

maiores.

O caso da familia de Ames que transcendeu ñas últimas semanas á opinión pública pode ser

sintomático de que algo non está a funcionar no noso sistema de cuidados. Trátase dun neno que,

xunto co seu irmán xémeo, naceu de maneira prematura e ao que, con sete meses, lie foi

diagnosticada unha parálise cerebral infantil secundaria cun cadro clínico de diparesía espástica. O

cativo, de oito anos e escolarizado no CEIP Quiroga Palacios de Conxo, sofre dificultades

psicomotrices en ambas pernas e psicomotricidade fina en ambas mans. Para que poida

desenvolver o seu día a día, ademáis do esforzó e sacrificio da súa familia, esta crianza conta con

atención médica na unidade de atención temperá do CHUS e cun coidadorque o axuda na escola.

A familia tamén se lie aplican determinadas rebaixas impositivas. Todo isto porque a valoración da

súa discapacidade alcanzaba o 34%.
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Nunha recente revisión da valoración, a Consellaría de Políticas Saciáis pretendeu rebaixar o grao

de discapacidade do neno ao 15%, evidentemente sen que a súa enfermidade ou incapacidade

teña desaparecido nin remitido. Esta inaceptable mudanza de criterio supon que a crianza pedería

perder o cuidador que a acompaña ao colexio, e que a súa familia pedería deixar de percibir

axudas e bonificacións fiscais que lie permiten accederá sen/izos de fisioterapia ou logopedia. E

todo, coa agravante de que o cambio de criterio se produce cando ao cativo se lie detectou un

TOHi.

O caso deste neno de Ames non é illado e, tal e como denunciou a súa familia, existe un patrón

común e unha modificación de criterios para a aplicación da Leí de Dependencia que lie afectou

recentemente a varias persoas. Deste xeito, o problema transcende a dimensión individual ou

familiar e estaríamos diante de novos recortes en políticas saciáis, encubertos e camuflados detrás

de supostas valoracións técnicas. Trataríase dunha nova tentativa de baleirarde contidos os dereitos

recoñecidos desde a aprobación da Leí de Dependencia, a través das trabas que a administración

galega coloca para a súa aplicación efectiva.

A familia de Ames mobilizouse para denunciar a través dos medios de comunicación a situación de

inxustiza que lie afectaba, así como o problema global ao que se están enfrontando outras persoas

dependentes. As poucas horas, a Xunta de Galicia notificou a eses mesmos medios de

comunicación, antes que aos propios afectados, unha nova modificación do criterio para

recoñecerlle ao neno un grao de discapacidade do 43%. Resulta lamentable que sexa preciso

realizar unha denuncia pública para obter resposta da administraicón diante da reclamación dos

dereitos para garantir a autonomía persoal e a atención e protección das perseas en situación de

dependencia.

Os dereitos son conquistas saciáis que se deben cumprir sen arbitrariedades e non se poden

entender como beneficencia ou concesións que haxa que mendigar. A dependencia é un dereito

que non pode depender de incompresibles mudanzas de criterio por parte da administración

pública. E a dignidade das familias e das persoas o que está en xogo. Ademáis, o non

cumprimento destes dereitos agrava unha situación de desigualdade de xénero posto que son as

mulleres, na práctica totalidade dos casos, as que asumen as tarefas relativas aos cuidados. Cando

a admistración pública non se corresponsabiliza son as familias as que teñen que asumilos,

fundamentalmente as mulleres, nais, irmás e fillas que, finalmente, exercen de coidadoras.

Por todo o anterior, o Gmpo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o

seguinte ACORDÓ:

Instar áXunta de Galicia a:

1. Revisar os casos concretos de familias que teñan denunciado a modificación de

criterios das equipas de valoración dos servizos da Consellaría de Políticas Saciáis.

2. Elaborar un 'Plan de choque para atender as necesidades da diversidade funcional',

para implementar medidas máis eficaces segundo o tipo de diversidade particular de

cada persoa.
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3. Incrementar os fondos para aplicar a Lei de Dependencia, de xeito que permita o seu

desenvolvemento real e estable, especialmente no caso da Lei de Promoción da

Autonomía Persoal e atención as perseas en situación de dependencia e con

diversidade funcional.

4. Aplicar o Programa do Servizo de Axuda a Dependencia (SAD) coa dotación de

persoal suficiente para dar axilidade as valoracións do grao de dependencia e

procederá realización efectiva dos pagos no tempo máis breve posible.

5. Implicar, colaborar e contar coa opinión das administracións locáis na aplicación de

todos os puntos anteriores.

^COMPOSJUA
LABERTA,

Marta LQÍif González
/ GRUPO MUNICIPAL

Concelleira do Grupo Municipal\ie/G6mpostela Aberta

Santiago de Compostela, 20 de xullo do 2020
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