
Proposició  del  grup municipal  de la  CUP de Manresa per  a  un accés
universal i gratuït a la sanitat

Atès que la suspensió de la llei catalana d'accés universal a la sanitat per part del TC deixarà al 
Bages més de 5000 persones totalment excloses del sistema sanitari públic.

Atès que aquesta suspensió és un atac frontal a la universalitat del nostre sistema sanitari.

Atès que l'Ajuntament té representació en el patronat d'Althaia Xarxa Assistencial Universitària de 
Manresa i, per tant, té competència per aprovar la política general de la Fundació i el programa 
d'actuació.

Demanem que:

La representació de l'ajuntament de Manresa convoqui un ple extraordinari, tan aviat com es pugui, 
del patronat d'Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa i inclogui el següent text com a 
punt de l'ordre del dia i posteriorment el sotmeti a votació:

Aprovació, si s'escau, per a garantir un accés universal a Althaia Xarxa Assistencial Universitària de
Manresa

Dissabte 28 d'abril el Tribunal Constitucional espanyol va suspendre la llei catalana d'accés 
universal a la sanitat, el que provocarà que fins a 180.000 catalans i catalanes quedin excloses del 
sistema sanitari públic.

La mesura del Tribunal Constitucional espanyol és cautelar, però la suspensió definitiva de la llei 
valenciana, molt similar a la catalana, fa pensar que la mesura acabarà convertint-se en ferma. El 
seu origen és el Real Decreto-ley 16/2012 (podeu accedir al text complet a: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5403) del govern de l'Estat espanyol, que va 
modificar un element central del sistema públic de salut acabant amb el seu caràcter universal per 
convertir-lo en un sistema basat en l'ocupació.

Per aquest motiu, primer una majoria parlamentària del País Valencià, i després una majoria al 
Parlament de Catalunya van aprovar mesures per revertir les mesures contingudes en aquest Real 
Decreto-ley del govern de l'Estat espanyol, que establien barreres d'accés a la sanitat per aquelles 
que no tinguin permisos de treball o de residència o no estiguin empadronades, per reconèixer de 
nou l'accés a una atenció sanitària gratuïta com un dret universal.

La llei catalana d'accés universal a la sanitat va ser aprovada pels grups parlamentaris de JxSí, 
CUP-CC, PSC i Catalunya en Comú-Podem, i es pot consultar en línia, 
a: https://www.parlament.cat/getdocie/11007656

El model de sistema sanitari públic català, ha produït l'aparició de diferents proveïdors de serveis 
que operen de forma externa o autònoma dins d'aquest. És el cas, per exemple, d'aquesta 
empresa. Això implica, que si bé segons la sentència del Tribunal Constitucional espanyol, 
el CATSalut no pot pagar el servei prestat per aquesta empresa a una persona que queda exclosa 



del sistema sanitari pel Real Decreto-ley 16/2012, això no impedeix a aquesta empresa, de poder 
prestar atenció sanitària de forma universal a totes les persones que així ho necessitin, ja no sols 
com una exigència d'un servei públic, sinó fonamentant-se amb el Codi Deontològic de les 
professionals de la sanitat i per evitar hipotètiques futures problemàtiques de salut pública.

Per tots aquests motius, el Consell d'Administració Althaia Xarxa Assistencial Universitària de 
Manresa, aprova l'adopció dels següents acords:

1.- Garantir l'accés universal a Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa a totes les 
persones que tenen el nostre centre sanitari com a centre de referència, per molt que aquestes 
per seves condicions socioeconòmiques en quedin excloses amb l'aplicació del Real Decreto-
ley 16/2012, seguint allò que estableix la instrucció 08/2015 del Departament de Salut sobre 
assistència sanitària de cobertura pública per als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya 
que no són beneficiaris ni tenen la condició d'assegurats del Sistema Nacional de Salut, la resolució
del CatSalut de 30 de setembre de 2016 sobre l'atenció sanitària urgent, o la mateixa resolució del 
CatSalut de 29 de juny de 2017 relativa a l'aprovació de la llei 9/2017.

2.- Instar al Parlament de Catalunya i al govern de la Generalitat, a no obeir la suspensió dictada 
pel Tribunal Constitucional espanyol per no incórrer en la vulneració de drets humans tot deixant 
fora del sistema públic fins a 180.000 persones, i a restituir el dret a l'assistència sanitària universal 
i gratuïta.

3.- Que els costos econòmics derivats de l’aplicació d’aquesta moció siguin repartits a parts iguals 
entre serveis socials de l’ajuntament de Manresa i la fundació Althaia.

No obstant, el Ple decidirà.
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