Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou,
Certifico:
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 17 de maig de 2018,
aprovà, per majoria absoluta, 5 vots a favor (CUP-PA, ICV-EUiA-E i PSC-CP), 1 vot en contra
(PP) i 13 vots d’abstenció (ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ i C’s), la declaració institucional
següent:
“Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en defensa del model
sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària i la lluita contra les llistes
d’espera
El Govern de l’Estat espanyol ha presentat 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.
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de l’Estat que
contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat de les catalanes i
els catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el Parlament de Catalunya el
que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és complir fil per randa el
que disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a
accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els
termes que estableixin les lleis”.
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra societat ha
volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la universalització de
l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut de totes les persones està
recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets Humans i a d’altres resolucions i normes
de dret internacional que han estat subscrit per l’Estat espanyol i que clarament el posen en
evidència pel fet de recórrer al Tribunal Constitucional.
L’aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va suposar un
atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat que no compartim.
Més enllà de rebutjar aquesta mesura i exigir al Govern de l'Estat Ia retirada del recurs, que ha
deixat suspesa Ia Llei, també s'ha de poder garantir que els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya siguin atesos dins d'uns temps garantits i raonables, i aquest aspecte es
responsabilitat únicament i exclusiva de Ia Generalitat de Catalunya.
Segons dades del Departament de Salut, les llistes d'espera per una intervenció quirúrgica a
desembre del 2017 era de 163.809 persones, la de consultes externes i especialistes era de
421.841 persones i la de proves diagnòstiques era de 105.290 persones.
EI Govern de Ia Generalitat no ha complert cap dels compromisos que va adquirir el febrer del
2016 de reduir en un any un 10% el temps d'espera per a les intervencions quirúrgiques, i el
50% del temps d'espera pera la fase diagnòstica o de visita a l'especialista.
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Cal afegir que de manera reiterada s'incompleix l'acord del Parlament de garantir la visita al
Centre d'Atenció Primària en 48 hores.
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional de Salut
es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir l’accés, la gratuïtat i la
universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més vulnerables.
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Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ICV-EUIA de l’Ajuntament de Masnou proposa al
Ple els següents acords:
Primer.- Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part 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.
Segon.- Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la
utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de Catalunya
expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de Catalunya.
Tercer.- Instar a Ia Generalitat de Catalunya a establir les mesures necessàries, amb objectius
clars, calendari, pressupost i formes d'execució per disminuir Ia bossa actual de Ilista d'espera
tant en proves diagnòstiques, visites a l'especialista, com proves quirúrgiques.
Quart.- Instar a la Generalitat de Catalunya a l'aprovació d'un Decret d'Accessibilitat, on
s'estableixin uns temps màxims garantits per a tots els serveis sanitaris, garantint Ia qualitat i
l'equitat territorial.
Cinquè.- Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat que
garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei recorreguda, al nostre
Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret internacional subscrits per
l’Estat espanyol.
Sisè.- Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest model
davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat oberta,
diversa i inclusiva.
Setè.- Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat per
professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del nostre país (ACM i FMC) i a la
Generalitat de Catalunya, concretament al Departament de Salut i CatSalut.”
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de manera que
se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
El Masnou
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
24/05/2018
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Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
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