
 

PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA AL PLE DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA LA 
PORTAVEU DEL GRUP PSM-MES PER MENORCA 

 

ASSUMPTE: Defensa de la sanitat pública 
 
Atès que el sistema sanitari públic de l’Estat espanyol ha esta reconegut com un dels millors del 
món, fins arribar a un bon grau de satisfacció entre els usuaris. Tot i així, el cost de la sanitat 
pública en termes econòmics de percentatges en relació al PIB, ens demostra que encara estam 
a la cua dels països que formen la UE (l’Estat Espanyol es gastà el 2010 per habitant 
1.298Euros, mentre que la mitjana europea és de 2.103 euros). 
 
Atès que, tenint en compte aquestes xifres i en contra del que interessadament alguns exposen, 
no es veritat que el sistema sanitari públic sigui ineficient i malbaratador, més bé al contrari: amb 
els recursos que s’aporten al sistema s’han aconseguit elevats nivells d’eficàcia i eficiència.  
 
Atès que qualsevol tipus de retallada en els pressupostos significarà un important deteriorament 
en la qualitat assistencial sanitària en el sector públic, un allunyament d’aconseguir equiparar-
nos a la mitjana europea, amb conseqüències negatives per a la població usuària i finançadora 
del sistema. 
 
A la nostra Comunitat Autònoma ja s’han començat a practicar retallades al sistema sanitari que 
ningú no pot creure que no afectaran l’assistència sanitària i més si es continua amb aquesta 
política. De fet, la conseqüència més immediata ha estat l’augment de les llista d’espera per 
intervencions quirúrgiques i per l'atenció d'especialistes. 
 
Atès que el moment present és determinant pel que fa el futur de la sanitat pública ja que la 
nostra Comunitat autònoma ja pateix un dèficit històric en inversió sanitària i, a aquest dèficit, 
caldrà afegir-hi els efectes que tindrà sobre la població usuària les mesures resultants del procés 
de retallades. 
 
Per tot això, la portaveu del PSM més per Menorca proposa al Ple que adopti els següents 
acords:  
 

1. El ple del Consell Insular de Menorca manifesta el seu compromís a mantenir i millorar, 
si és possible, el servei públic de Salut, preservant el seu caràcter públic, universal, de 
qualitat, integral, solidari i d’equitat garantida, així com a defensar els recursos de la 
sanitat pública local. 



2. El ple del Consell Insular de Menorca acorda reclamar al Govern de les Illes Balears la 
paralització de qualsevol altra retallada que afecti al sistema de la sanitat pública i la 
reconsideració de les realitzades fins aleshores. 
 

 
 

No obstant el Ple del Consell amb superior criteri determinarà. 

  

  

 

Signat: Maite Salord Ripoll 

 

 

Ciutadella de Menorca, 4 de febrer de 2012 


