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El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 25/10/2018, primera 
convocatòria, ha pres, entre d’altres i amb els vots favorables dels grups ERC, PDeCAT, CUP i 
PSC, el vot en contra del grup PP, i a proposta del grup CUP, el següent acord, a reserva de 
l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP CUP PER GARANTIR L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PÚBLICA GRATUÏTA PER A 
TOTHOM. 
 
El passat 28 d'abril el Tribunal Constitucional espanyol va suspendre la llei catalana d'accés 
universal a la sanitat, cosa 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 del Principat de Catalunya van aprovar mesures per reconèixer de nou l'accés a una 
atenció sanitària gratuïta com un dret universal i 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 persones que no tinguin permisos de treball o de residència o no estiguin 
empadronades. 
 
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 sempre ha tingut consorcis sanitaris o hospitals 
comarcals o locals que presten serveis de salut públics tot i que operen de forma externa o 
autònoma dins d'aquest. Això implica que, segons la sentència del Tribunal Constitucional 
espanyol, CATSalut no pot pagar el servei prestat per aquests consorcis o hospitals a una 
persona que queda exclosa del sistema sanitari pel Real Decreto-ley 16/2012, tot i que no 
impedeix a aquests consorcis 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. 
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En base a aquesta problemàtica ens trobem que els consorcis sanitaris o hospitals comarcals o 
locals prestaran un servei públic de sanitat però no podran rebre cap compensació 
econòmica, fet que els abocarà a una situació de col·lapse econòmic que a mig i llarg termini 
afectarà greument el sistema sanitari català, de nou per unes decisions que es prenen a 
Madrid menystenint a les persones i els seus drets fonamentals, en aquest cas el de rebre una 
atenció sanitària universal i gratuïta. 
 
És per tots els motius exposats que des del Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt en aquesta moció declarativa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Instar al Parlament de Catalunya, i al Govern de la Generalitat, a la vista que pugui 
haver-hi un pronunciament desfavorable del TC, a buscar tots els mitjans al seu abast, fins i 
tot recórrer a instàncies internacionals, per no incórrer en vulneració dels dret humans i no 
deixar fora del sistema públic fins a 180.000 persones, garantint el dret a l’assistència 
universal i gratuïta. 
 
Segon.- Informar a tots les grups polítics del Parlament de Catalunya i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya.”  


