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12 de setembre del 2017

Iniciativa presentada per
Els/Les diputats/des :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Vicenç THOMÀS I MULET
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI PODEM ILLES BALEARS
Autor/a de la iniciativa : Laura CAMARGO I FERNÁNDEZ
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : David ABRIL I HERVÁS
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MENORCA
Autor/a de la iniciativa : Nel MARTÍ I LLUFRIU
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Andreu ALCOVER I ORDINAS (PORTAVEU TITULAR del GRUP
PARLAMENTARI SOCIALISTA)
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Davant la situació d'inseguretat jurídica i de preocupació
social per la sentència del TSJIB contra la instrucció del Servei de Salut que dóna atenció
sanitària normalitzada a les persones que viuen a les nostres Illes, independentment de la seva
situació administrativa.
Títol de la iniciativa :
Atenció sanitària universal.
Contingut de la iniciativa :
El PP va modificar el nostre sistema nacional de salut amb el RDLL 16/2012, de 20 d’abril, de
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del sistema nacional de salut i millorar la qualitat i
seguretat de les seves prestacions.
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El dret a la protecció de la salut està reconegut a l’article 43 de la Constitució Espanyola i
estableix la competència dels poders públics per organitzar i tutelar la salut pública per medi de
mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris.

La llei 14/1985, de 25 d’abril, general de sanitat, estableix al seu article 1.2 que “són titulars del
dret a la protecció de la salut i a l’atenció sanitària tots els espanyols i els ciutadans estrangers
que tinguin establerta la seva residència en el territori nacional”.
La llei 33/2011, general de salut pública, promou el funcionament coordinat de les estructures
assistencials i de salut pública per preservar la salut poblacional, basada en l’actuació a nivell
col·lectiu com individual, incloent les activitats de promoció de la salut i les de prevenció de la
malaltia.
A les Illes Balears ens trobam amb l’article 25.1 de l’Estatut d’Autonomia, que diu: “Es garanteix el
dret a la prevenció i la protecció de la salut mitjançant un sistema sanitari públic”.
La llei 5/2003, de salut de les Illes Balears, a l’article 2 diu que s’aplica als ciutadans residents i no
residents, amb independència de la seva situació administrativa. També a l’article 3 recull, com un
dels principis informadors “la universalització de l’atenció sanitària per a tots els ciutadans de les
Illes Balears”.
Així ens trobam que amb la decisió del PP, el RDLL 16/2012, va modificar una norma de consens
que s’havia plasmat, en 2003, en l’article 3 de la llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de
Salut. Suposa torna enrere i vincula el dret a l’assistència sanitària pública amb la Seguretat
Social. Consagra tornar a la figura del “assegurat” com a subjecte del dret a la protecció de la
salut. El RDLL 16/2012 va derogar tàcitament els preceptes de la llei general de salut pública
sobre l’extensió de l’assistència sanitària, deixant sense cobertura sanitària directa als
professionals i a tots aquells que no tinguin cap vincle amb la Seguretat Social.
El nostre Sistema Nacional de Salut perd principis informadors, com la universalitat, l’equitat, la
gratuïtat i el caràcter públic. Suposa passar d’un sistema de drets a un sistema d’assegurament.
L’atenció sanitària és una contraprestació per lo cotitzat, no un dret ciutadà universal. Aquesta
decisió té repercussions tant a la cohesió social com a la salut pública del nostre país, doncs romp
l’equitat, introdueix barreres d’accés i deixa desprotegit a col·lectius vulnerables.
Però el més greu és l’expulsió de la cobertura pública sanitària dels estrangers sense permís de
residència, amb les greus conseqüències que implica en termes de salut individual, salut
col·lectiva o salut pública, a més d’una retallada de drets que suposa i que no respecta principis
constitucionals com és el de la dignitat de la persona.
Excloure col·lectius de ciutadans espanyols i d’immigrants no suposa cap estalvi rellevant en
terminis de reducció de dèficit, però el seu impacte en terminis de salut és molt important.
Persones que no eren ateses, que han vist agreujades les seves patologies i unes altres que fins
hi tot han perdut la vida. Qui ho pateix més? En especial les persones majors, els pensionistes,
els malalts crònics o els col·lectius vulnerables, a on la seva continuïtat assistencial dependrà de
la seva capacitat de renda per poder costejar-los. Un balanç cruel basat en una imposició tan inútil
com injusta que urgeix rectificar.
La Defensora del Pueblo va reconèixer aquesta circumstància i va emetre unes recomanacions a
la conselleria de Salut, gestionada pel PP, perquè assegurés l’accés efectiu a la salut a tots els
ciutadans. Recomanació que no fou atesa pel PP.
La conselleria de Salut, gestionada l’any 2013 pel PP, va reconèixer que havia retirat la targeta
sanitària a prop de 20.000 persones durant el primer any de vigència del RDLL 16/2012.
Tots els professionals sanitaris, les organitzacions col·legials sanitàries, les ONGs d’àmbit sanitari
i social, les organitzacions sindicals i la majoria de partits polítics es varen declarar contra aquesta
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normativa.

Amb la finalitat de donar compliment al que estableix el nostre Estatut d’Autonomia i a altres
legislacions, i donar atenció sanitària normalitzada als ciutadans de les Illes Balears, amb
independència de la seva situació administrativa, el nou Govern de les Illes Balears, el 15 de juliol
de 2015, va dictar una Instrucció a l’IBsalut, amb l’objecte de garantir el dret a l’accés a
l’assistència sanitària de les persones estrangeres sense recursos econòmics suficients, en
l’àmbit de la gestió del Servei de Salut de les Illes Balears.
Gràcies a aquesta instrucció fins ara un total de 8.281 persones immigrants han recuperat
l’atenció sanitària normalitzada, es adir, l’accés a l’atenció primària, a l’atenció hospitalària i a la
prestació farmacèutica.
Fa poc dies sabem que el Tribunal Superior de Justícia de Balears ha donat resposta al recurs
contenciós administratiu presentat pel Govern d’Espanya, del PP, davant aquesta Instrucció de
l’IBsalut.
Per tots aquest motius el GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA presenta la següent
PROPOSICIÓ DE LLEI:
1.

2.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a derogar el Reial Decret
Llei 16/2012, per restablir la universalitat de la cobertura del Sistema Nacional de Salut
i reformar la legislació sanitària per assegurar la sostenibilitat d’un sistema sanitari
públic, universal, de qualitat, finançat per medi els pressuposts amb equitat en l’accés i
amb una cartera bàsica i comuna de serveis per a tota la ciutadania en un marc
d’àmplia descentralització.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a garantir
l’assistència sanitària, el dret a la prevenció i la protecció de la salut mitjançant el
sistema sanitari públic, a tots els ciutadans de les Illes Balears, independentment del
seu origen i de la seva situació administrativa.

Vicenç THOMÀS I MULET

Nel MARTÍ I LLUFRIU

Laura CAMARGO I
FERNÁNDEZ
Assabentament grup,

David ABRIL I HERVÁS

Andreu ALCOVER I ORDINAS
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