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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 
SOCIALISTA, ICV-EUiA I CUP EN DEFENSA DEL SISTEMA NACIONAL 
PÚBLIC UNIVERSAL DE SALUT I EN CONTRA DE LES POSSIBLES 
REPERCUSIONS A L’ESTAT DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
 
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 6 d’octubre de 2011, va aprovar 
oposar-se a les retallades sanitàries previstes al Pla de mesures urgents per a la 
sostenibilitat del sistema sanitari públic, amb una reducció molt important de serveis 
assistencials que s’estan aplicant ja i que estan produint una pèrdua manifesta de 
qualitat assistencial, un increment molt important en les llistes d’espera, un 
desequilibri evident en l’equitat del Sistema Sanitari Públic i situacions de veritable 
angoixa en molts ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat i de Catalunya. En 
definitiva, s’estan complint els pitjors auguris: el nostre Sistema Públic de Salut, fins 
ara amb resultats d’excel·lència, està patint el major atac de la democràcia i està 
perdent els seus elements més essencials: la universalitat, l’equitat, la solidaritat i la 
qualitat assistencial. 
 
Paral·lelament a l’aplicació de totes les retallades aplicades, estan apareixent als 
mitjans de comunicació tot un entramat de corrupteles en la gestió de la sanitat 
catalana,  que estan deteriorant encara més el nostre Sistema Sanitari Públic. 
 
Ara, a més, s’apliquen i s’anuncien noves retallades. A l’aplicació de la taxa sanitària 
d’un euro per recepta aplicada a Catalunya des del dia 23 de juny, s’afegeix el 
repagament dels medicaments i la retirada, de moment, de 456 medicaments, 
anunciats per la ministra de Sanitat  
 
Les mesures del Govern de la Generalitat i del Govern estatal signifiquen el 
desmantellament d’un sistema sanitari de qualitat i universal. I l’actual situació està 
originant més desigualtats, més situacions d’exclusió social, més pobresa, més 
situacions de risc per als més desfavorits.   
 
A la nostra ciutat, aquestes retallades en el Sistema Sanitari Públic estan afectant 
directament a moltes persones i, si continuem amb la mateixa situació, la seva 
afectació augmentarà de forma exponencial. 
 
Els regidors i regidores d’aquest consistori hem de defensar els drets de ciutadania de 
les persones de Mataró. El dret a la salut és un dret de ciutadania i un dels més 
preuats per tots nosaltres i ara està patint un dels atacs més ferotges. Cada vegada 
més es posa en qüestió el més bàsic per a una vida digna. Tot això ens ha de 
preocupar com a representants dels mataronins i mataronines. 
 
Per aquest motiu, els grups municipals Socialista, ICV-EUiA iCUP  proposem l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Manifestar, de forma clara i decidida, la posició d’aquest consistori en 
contra de les recents mesures de fiscalitat dels medicaments: l’euro per recepta 
aprovat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, taxa que s’emmarca 
en la llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
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publicada al DOCGC 60954, de 23 de març de 2012 i les mesures de repagament dels 
medicaments anunciada pel Govern Central per mitjà de l’aplicació del Real Decreto 
Ley 16/2012 de 20 d’abril. 
 
Segon.- Demanar al govern de la Generalitat la suspensió de la taxa de l’euro per 
recepta. 
 
Tercer.- Demanar al Govern Espanyol la retirada del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 
d’abril per les repercussions negatives que pot provocar en la salut de les persones, 
alhora que deixi sense efecte, momentàniament, l’exclusió de la sanitat pública dels 
456 medicaments per tal de deixar el temps necessari per estudiar, conjuntament amb 
els professionals de la medicina, les conseqüències que pot comportar sobre la salut 
dels pacients. 
 
Quart.- Demanar a aquest Ajuntament que posi tots els mitjans possibles perquè 
aquestes retallades no repercuteixin en les condicions de vida dels nostres ciutadans.  
 
Cinquè.- Portar al Ple del Consell Comarcal una moció similar a la present per 
l’adopció dels acords en nom del Consell Comarcal. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern 
Central i als grups amb representació al Parlament de Catalunya, als sindicats i a les 
associacions de professionals dels serveis sanitaris. 
 
No obstant, el Ple decidirà 
 
 
 
 
 
 
 
Montserrat López Figueroa   Esteve Martínez Ruiz  
Portaveu del Grup municipal socialista  Portaveu del Grup municipal d’ICV-EUiA
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Portaveu del Grup municipal de la CUP 
 
 
 
 
Mataró, 2 de juliol de 2012 


