
25.-MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA, PDeCAT-
DEMÒCRATES I ERC-MES DE DEFENSA DEL DRET UNIVERSAL A LA

SANITAT PÚBLICA

1. Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que totes les persones
tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i  gratuïtat als serveis sanitaris de
responsabilitat pública. L’article 25.1 de la Declaració Universal de Drets Humans
estableix que tota persona té dret a l’assistència mèdica. El  maig de 2012 el
Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides va instar a
fer que l’assistència sanitària abastés totes les persones residents en un territori,
independentment de la seva situació administrativa.

2. Atès que la universalització de l’assistència sanitària no és només un deure ètic i
moral ineludible sinó que és una obligació derivada de les normes internacionals,
ja que aquestes, un cop acceptades, tenen un valor jeràrquic superior al qual
s’han d’ajustar les normes internes que regulen els drets de les persones. 

3. Atès que l’efecte beneficiós d’augmentar la cobertura amb serveis sanitaris i de
bona qualitat està documentat per informes i estudis que demostren que un millor
accés a l’assistència  sanitària  integral  millora  la  salut  de  tota  la  població,  en
benefici, sobretot, de les persones amb menys recursos. En aquest sentit, per
assegurar que la universalitat posa les persones en el centre del sistema, cal que
aquest compti amb l’atenció primària com un dels seus elements nuclears, pels
valors  que  aporta  d’equitat,  sostenibilitat,  seguretat  i  millor  atenció  a  les
necessitats de la persona i la comunitat.

4. Atès que la cobertura universal de l’atenció sanitària ha estat i és un tret clau del
sistema de salut català, que compta amb un llarg recorregut històric i que ha estat
construït  d’acord  amb  el  consens  i  l’esforç  col·lectiu  de  la  ciutadania,  els
professionals i les institucions. Aquest és un element de cohesió social central del
nostre estat del benestar.

5. Atès que l’any 2012 el govern del PP va reformar l’accés universal a l’assistència
sanitària. A partir d’aquesta reforma l’accés a la targeta sanitària és a través de la
cotització a la Seguretat Social i no a través de l’empadronament, com era fins
aquell moment. Amb aquesta reforma es va excloure del sistema els estrangers
sense permís de residència.

6. Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 9/2017, de 27 de juny,
d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del
Servei Català de la Salut. Aquesta Llei tenia com a objectiu assolir definitivament
la universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà
del Servei Català de la Salut, eliminar qualsevol desigualtat entre les persones
residents a Catalunya i complir de manera efectiva amb el que estableix l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i les normes internacionals de drets humans.

7. Atès que el  passat  23  de  març,  el  consell  de  Ministres  del  Govern  de
l’Estat  interposà  un  recurs d’inconstitucionalitat contra la majoria d’articles de la
llei d’universalització de l’assistència sanitària de Catalunya, 9/2017, del 27 de
juny.  La  Ministra  de  Sanitat,  Serveis  Socials  i  Igualtat,  Dolors  Montserrat,  ha
recolzat  aquesta  iniciativa  adduint  que  la  llei  “traspassa  competències
autonòmiques”.



8. Atès que aquest mes d’abril el Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES)
de la Universitat Pompeu Fabra ha publicat un estudi en què es demostra que la
mortalitat ha crescut un 15% entre els sensepapers a Espanya durant els 3 anys
següents  a  la  reforma  sanitària  del  2012,  que  els  va  deixar  fora  de  la  fins
aleshores assistència sanitària universal.

9. Atès  que  la  Plataforma  pel  dret  universal  a  la  salut  ha  iniciat  una  petició  a
Change.org dirigida  al  Departament  de  Salut  demanant  que  la  Generalitat
continuï  garantint  l’atenció sanitària pública per al  conjunt de la ciutadania de
Catalunya.

10.Atès  que  diferents  associacions  i  entitats  relacionades  amb la  salut  ja  s’han
manifestat en contra d’aquesta interposició de recurs d’inconstitucionalitat. S’hi ha
manifestat  el  Col·legi  Oficial  de  Metges de  Catalunya,  la  Plataforma del  dret
universal a la salut, l’Associació d’entitats sanitàries i socials, el Consorci de Salut
i Social de Catalunya, l’Observatori DESC, Jo Sí Sanitat Universal, etc.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Donar suport i subscriure el manifest de la Plataforma pel dret universal a
la salut.

SEGON.- Mostrar el rebuig del nostre Ajuntament a la presentació del Govern de
l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament
de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons
públics per mitjà del Servei Català de Salut.

TERCER.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat a què continuï garantint
l’atenció sanitària pública per al conjunt de la ciutadania de Catalunya.

QUART.-  Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups
parlamentaris  del  Parlament  de  Catalunya,  a  les  entitats  municipalistes,  al
Departament de Salut i al CatSalut i a la Plataforma pel dret universal a la salut.

Sant Cugat del Vallès, 14 de maig de 2018

https://www.change.org/p/departament-de-salut-salut-un-dret-de-tothom?recruiter=867701610&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive

