
 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR D’ARTÉS (CUP) DE SUPORT A LES ENTITATS QUE 
TREBALLEN PER UNA SANITAT PÚBLICA 
 

Atès que la salut pública és un dret inalienable i universal a tot ciutadà i a tota 
ciutadana, 
 
Atès que els diners procedents dels nostres impostos haurien de garantir els 
serveis públics bàsics, els drets humans i de ciutadania, 
 
Atès que en la conjuntura de crisi actual, s’estan aplicant mesures que 
representen un greu atac al funcionament i manteniment del conjunt dels 
serveis públics i de la salut pública en particular, 
 
Atès que els responsables polítics varen ser escollits per representar els 
interessos de la ciutadania i són els últims responsables d’aquestes polítiques 
de desmantellament dels serveis públics, 
 
Atès que les conseqüències de la política de retallades en el servei sanitari 
català impliquen una vulneració de forma reiterada d’allò que estableixen els 
articles 43 de la Constitució espanyol i 23 de l’Estatut de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, 
 
Atès que els poders públics no només no poden empitjorar els nivells de 
satisfacció dels drets socials, sinó que han d’actuar per avançar cap a cotes 
més altes de prestacions, 
 
Atès que l’aprovació dels pressupostos de l’administració competent són 
insuficients per a cobrir les necessitats bàsiques de la població, i que per 
això, atempten contra el dret bàsic a la dignitat humana i vulneren de forma 
reiterada el dret a la salut, 
 
Atès que la violació pels poders públics d’aquest dret, en la mesura que 
constitueix, com a dret propi de la ciutadania, un dret cívic, obliga a plantejar la 
possibilitat que les decisions polítiques de gravíssimes restriccions sanitàries 
no només siguin un abús de poder, sinó que presentin una autèntica 
rellevància penal que es pot perseguir davant els tribunals pels perjudicats i la 
fiscalia, d’ofici en base a l’art. 542 del Codi Penal que castiga les autoritats i 
funcionaris públics que “impedeixin” als ciutadans “l’exercici de drets cívics”, en 
un precepte que contempla de forma genèrica la violació de drets innominats, 
 



 
 

Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, a instància 
de la Plataforma Dempeus per la Salut Pública i de la Plataforma d’Afectades 
per les Retallades en Sanitat, demana al Ple de l’Ajuntament d’Artés l’adopció 
dels següents ACORDS:  
 

1.- Donar suport i adherir formalment l’Ajuntament d’Artés la Iniciativa 
Penal Popular en defensa del sistema públic de salut que està 
promovent la Plataforma Dempeus per la Salut Pública. 

2.- Donar suport a la Plataforma d’Afectades per les Retallades 
Sanitàries. 

3.- Facilitar tots els recursos necessaris als federataris de la IPP per al 
desenvolupament de la campanya i facilitar tota la informació pública 
disponible a la PARS. 

4.- Fer arribar aquest acord a la Plataforma Dempeus per la Salut 
Pública, a la Plataforma d’Afectades per les Retallades, a la direcció i 
comitè d’empresa dels centres de salut pública del municipi, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya. 
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