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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

11 de novembre del 2020

Iniciativa presentada per
Els/Les diputats/des :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Autor/a de la iniciativa : Antonia MARTÍN I PERDIZ
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : Miquel ENSENYAT I RIUTORT
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Silvia CANO I JUAN (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTA)
PORTAVEU: Alejandro LÓPEZ I SORIA (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
UNIDAS PODEMOS)
Organ de debat: COMISSIÓ DE SALUT
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: La lluita contra una pandèmia com l’actual requereix un
plantejament profund de les nostres polítiques de salut pública, es preveu reforçar el nostre
sistema sanitari cal implementar, desenvolupar, enfortir i millorar les legislacions relatives a la
salut pública per disposar de més recursos i instruments, com l’Agència de Salut Pública de les
Illes Balears, per actuar de manera més ràpida i eficaç.
Títol de la iniciativa :
CREACIÓ I IMPULS DE L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE LES ILLES BALEARS.
Contingut de la iniciativa :
El dret a la protecció de la salut es troba reconegut a l’article 43 de la Constitució Espanyola de
1978 com un dels principis rectors de la política social i econòmica, el reconeixement, el respecte i
la protecció dels quals han d’informar la legislació positiva i l’actuació dels poders públics.
La salut pública es defineix com el conjunt organitzat d’actuacions de les administracions
públiques i de la societat dirigit a vigilar, promoure i protegir la salut de les persones en l’esfera
individual i col·lectiva i prevenir la malaltia, mitjançant la mobilització i l’optimització de tots els
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La protecció de la salut pública a Espanya té una fita important amb l’aprovació de la Llei 14/1986,
de 25 d’abril, general de sanitat, la qual escomet la tasca de la reforma sanitària. Amb aquesta
norma s’estableixen les bases d’un sistema sanitari homogeni i uniforme i s’eviten les duplicitats
d’estructures i la fragmentació i la dispersió d’actuacions que havien caracteritzat el període
anterior. La Llei general de sanitat inclou, entre les finalitats del Sistema Nacional de Salut, la
promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.
Així mateix, la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut,
inclou dins el catàleg de prestacions d’aquest sistema les prestacions de salut pública, que
defineix com el conjunt d’iniciatives organitzades per les administracions públiques per preservar,
protegir i promoure la salut de la població.
A l’àmbit de les Illes Balears, l’article 30.48 de l’Estatut d’Autonomia atribueix a la comunitat
autònoma la competència exclusiva per a l’organització, el funcionament i el control dels centres
sanitaris públics i dels serveis de salut, la planificació dels recursos sanitaris, la coordinació de la
sanitat privada amb el sistema sanitari públic, la promoció de la salut a tots els àmbits, en el marc
de les bases i la coordinació general de la sanitat. D’altra banda, l’article 31 estableix que
correspon a la comunitat autònoma, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat, el
desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria de salut i sanitat.
Aquest desplegament es va fer per la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, que
estableix totes les accions relacionades amb la salut dels ciutadans, de manera integral i
integrada, començant per la formulació dels drets dels usuaris enfront dels processos
assistencials en l’àrea sanitària, per continuar amb l’ordenació dels recursos sanitaris de les Illes
Balears i finalitzar amb les accions del Sistema Sanitari Públic. En el títol II de la Llei de salut
s’estableixen les actuacions de protecció de la salut pública, que inclouen, entre d’altres, la
protecció de la salut, en especial el control dels factors mediambientals, i el seu seguiment, i
l’avaluació dels riscs per a la salut de les persones, així com la promoció de la salut, l’educació
per a la salut i la prevenció de malalties.
Amb la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de Salut Pública de les Illes Balears, es varen regular
les actuacions, les prestacions i els serveis en matèria de salut pública que es desenvolupen en
l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, garantint la coordinació i cooperació entre les diverses
administracions públiques implicades i establint un model de gestió basat en determinants de salut
de la societat. Amb la llei també es creà l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears, actualment
derogada per La Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, com un organisme autònom pel desenvolupament
de l’execució de les competències de la comunitat autònoma en matèria de salut pública. Es va
derogar el Títol VII -articles del 17 al 37- i les disposicions addicionals primera a sisena de la llei
16/2010.
La crisi sanitària mundial provocada per la infecció del coronavirus (COVID-19), conseqüència, en
part, de l’evolució social i tecnològica que ha permès un increment constant de la mobilitat de les
persones, béns i mercaderies, tant a l'àmbit local com global, ha manifestat la necessitat d’establir
instruments de gestió pública flexibles, àgils i eficaços per combatre aquest tipus crisi de salut
pública.
En el Pacte de Reactivació Econòmic i Social de les Illes Balears, signat pels principals agents
econòmics i socials més representatius de la societat; les institucions més rellevants de les
nostres Illes: els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears; i la majoria de partits polítics amb representació
parlamentaria, es preveu reforçar el nostre sistema sanitari, i al respecte proposa la creació d’un
Pla d’Inversió per reforçar la Direcció General de Salut Pública.
Per tots aquests motius, resulta evident que la lluita contra una pandèmia com l’actual requereix
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un plantejament profund de les nostres polítiques de salut pública. D’aquesta manera, cal
implementar, desenvolupar, enfortir i millorar les legislacions relatives a la salut pública per
disposar de més recursos i instruments, com l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears, per
actuar de manera més ràpida i eficaç davant escenaris com l’actual i permetre així, una millor
planificació de les polítiques de salut i dels serveis que integren la catera de serveis de salut
pública.
Per tots això, els grups parlamentaris sotasignants presentam la següent PROPOSICIÓ NO
DE LLEI
1.
2.
3.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear l’Agència
de Salut Pública de les Illes Balears, com organisme públic autònom capaç d’oferir
respostes als reptes actuals i futurs de la Salut Pública.
El Parlament de les Illes Balears sol·licita el Govern de les Illes Balears a potenciar, a
través de l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears la vigilància, la prevenció, la
promoció i el control de les polítiques de Salut Pública.
El Parlament de les Illes Balears, demana el Govern de les Illes Balears a preveure en
el si de l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears, la creació d’ un comitè d’alertes
sanitàries encarregat de vigilar, analitzar i prendre decisions anticipades que seran de
suport a la presidenta i al Govern de les Illes Balears per conèixer en tot moment l’estat
de la situació i l’evolució d’una crisi de salut pública i d’aquest manera protegir a la
població.

Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA
Assabentament grup,

Antonia MARTÍN I PERDIZ
Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN

Alejandro LÓPEZ I SORIA
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