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Autor/a de la iniciativa : Vicenç THOMÀS I MULET
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PARLAMENTARI SOCIALISTA)
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Organ de debat: COMISSIÓ DE SALUT
Títol de la iniciativa :
DIA MUNDIAL DE LA SALUT.
Contingut de la iniciativa :
Aquest any amb motiu del Dia Mundial de la Salut, l'Organització Mundial de la Salut es planteja
com a objectiu la Cobertura sanitària universal per a totes les persones, en qualsevol lloc, sota el
lema “La salut per a tots”.
A aquest efecte, l'OMS recorda als líders mundials que respectin els compromisos que van
contreure quan van acordar els Objectius de Desenvolupament Sostenible en 2015, i els insta al
fet que es comprometin a adoptar mesures concretes per promoure la salut de totes les persones.
Això significa garantir que totes les persones, en qualsevol lloc, puguin tenir accés a serveis de
salut essencials i de qualitat sense haver de passar dificultats econòmiques.
El Grup Parlamentari Socialista comparteix plenament els Objectius de Desenvolupament
Sostenible 2030 i l'objectiu plantejat de protecció universal de la salut i que aconsegueix a tots els
països i, per tant, afecta tant a les polítiques sanitàries que han de desenvolupar-se en la nostra
Comunitat Autònoma, com a Espanya, com a qualsevol país del món.
La protecció de salut, com a dret social, s'inclou en el nou concepte dels Drets Humans de la
Declaració de Nacions Unides i és inherent a la dignitat humana. Per tant, ha de protegir a totes
les persones. És conegut que als països on aquest dret és efectiu amb caràcter universal, les
societats es beneficien d'una major cohesió i aconsegueix una millor salut col·lectiva, promovent a
més majors nivells de salut individual i fomentant la dignitat humana. Així, els sistemes sanitaris
universals són més eficients econòmicament i generen més salut i equitat que aquells que no
tenen establert aquest dret de manera universal. En definitiva, suposa una eficaç inversió social
per als Estats.
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La protecció de la salut, l'accés a cures essencials i de qualitat i el desenvolupament de la salut
comunitària no solament millora la salut de les persones i la seva esperança de vida, sinó que
també protegeix als països de les epidèmies; redueix la pobresa i el risc de patir fam; crea
ocupacions; impulsa el creixement i la prosperitat econòmica, alhora que constitueix una base
important per promoure la igualtat de gènere.
A Espanya, amb la Llei General de Sanitat de 1986 s'inicia la construcció del Sistema Nacional de
Salut amb una cobertura universal del dret a l'atenció sanitària i a la protecció de la salut,
consolidat en la Llei de Salut Pública de 2011. Això va contribuir de manera decisiva a disposar
d'un dels millors sistemes sanitaris del món desenvolupat amb bons indicadors de salut i nivells
més que acceptables d'equitat. Amb uns serveis sanitaris molt bé valorats per les persones
usuàries i un actiu fonamental per al benestar, segons el parer de la ciutadania, s'ha configurat
com un dels millors actius del nostre país.

Es fa necessari recordar que el nostre Estatut d’Autonomia, de 2007, ja diu al seu article 25.1: “Es
garanteix el dret a la prevenció i la promoció de la salut mitjançant un sistema sanitari públic de
caràcter universal”.
De la mateixa manera a la llei 5/2003, de salut de les Illes Balears, al seu article 4 bis es fixa el
reconeixement a les persones residents en les Illes Balears del dret d'accés a l'assistència
sanitària gratuïta del sistema sanitari de les Illes Balears.
Però des de l’any 2012 amb el Reial decret Llei 16/2012, el Govern de Rajoy va canviar la
naturalesa d'aquest sistema, va modificar el dret a l'accés de tal forma que des de llavors només
es té dret a l'assistència sanitària quan les persones ostentin la condició d'assegurats, suprimint
així el dret d'accés universal per condició de ciutadania. Un canvi absolutament ideològic, sense
csp base econòmica. D'aquesta forma, es van excloure d'aquest dret a centenars de milers de
persones.
Els Serveis de Salut de les Comunitats Autònomes són els responsables de la gestió de
l'assistència sanitària, per tant on es concentren els impactes dels canvis de model i les
retallades, introduïts per aquest RDLL.
L'exclusió d'una part de la població del dret a l'atenció sanitària i a la protecció de la salut suposa
un atemptat al dret protegit en la nostra Constitució, perjudica als qui són exclosos i a més és una
mesura que genera costos innecessaris al conjunt del sistema i a la societat en general.
Per recuperar el dret universal, la qualitat dels serveis i afrontar els desafiaments futurs del
Sistema Nacional de Salut, és imprescindible la derogació del citat RDL.
Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI amb els
punts següents:
A.- Dirigir-se el Govern d’Espanya perquè dugui a terme les mesures necessàries per a la
recuperació de la cobertura universal del dret a l'atenció sanitària, mitjançant:
1- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a la derogació del “RDL 16/2012,
de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat
i seguretat de les seves prestacions”.
2- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a la retirada de tots els recursos
davant el Tribunal Constitucional i altres instàncies contra les decisions de les Comunitats
Autònomes que han introduït normes per assegurar l'assistència sanitària a les persones excloses
del dret.
B.- Dirigir-se el Govern d’Espanya perquè dugui a terme les mesures necessàries per garantir la
suficiència financera dels Serveis de Salut assegurant-ne la qualitat homogènia i l'equitat en tot el
territori, mitjançant:
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3- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a la convocatòria d'una sessió
monogràfica en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de la Salut per abordar les
necessitats de finançament sanitari.
4- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a revisar el Sistema de
Finançament Autonòmic, perquè proporcioni els recursos suficients per revertir les retallades,
assegurar la qualitat, l'equitat i les respostes als reptes de futur del Sistema Nacional de Salut,
mitjançant la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera.
Assabentament grup,

Vicenç THOMÀS I MULET

Andreu ALCOVER I ORDINAS
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