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eur rRESENTAN Los poRTAVocES DE Los cRUPos MUNTcIpALES

SOCIALISTA, CoMpRoMÍS Y VALÈNCIA EN CoMÚ, SANDRA GÓtvttr'2, PERE

FUSET Y MARÍA OLIVER

AL PLENO DEL AYT]NTAMIENTO

L'actual Govern d'Espanya va aprovar el Reial decret llei 1612012, de mesures urgents per

a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les

seues prestacions, la qual cosa va suposar el major atac a l'Estat social i de dret i als drets dels

ciutadans en matèria sanitària i social.

Afortunadament, I'arribada a les institucions valencianes d'un govern progressista va

alleujar moltes persones majors i les seues famílies que s'havien vist obligades a pagar-se els seus

medicaments o productes ortoprotètics, en alguns casos de forma no assumible. La Generalitat

Valenciana va impulsar ajudes autonòmiques per a compensar el copagament en I'adquisició de

medicaments i ortopròtesis per mitjà de dos decrets de 2015. Però I'Advocacia de I'Estat va

presentar un recurs amb l'únic fi de bloquejar les iniciatives de la Generalitat per a tornar els drets

sanitaris arrabassats pel Govern central.

Gràcies a la mesura del Govern valencià, 1.000.000 de pensionistes a la nostra Comunitat, i

quasi 200.000 a la ciutat de València, ja no paguen pels seus medicaments i és obligació de totes

les forces polítiques defendre els drets d'estes persones que van ser víctimes dels retalls injustos

del Govern del Partit Popular.

Per això, hui més que mai, demanem al Govern valencià que seguisca amb les seues

polítiques de recuperació de tots els drets que van ser retallats pel Govern del Partit Popular, i
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exigim al Govern d'Espanya que abandone esta deriva social a què té sotmesa la ciutadania amb

els seus retalls socials, i derogue, en primer lloc, el RD 16/2012 que establix i regula els

copagaments.

Des de I'Ajuntament de València donarem suport a totes les accions que està posant en

marxa la Generalitat Valenciana per a garantir les ajudes que ja reben les nostres persones majors

i pensionistes a la Comunitat.

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, es formula Ia següent

proposta d'acord: /

De conforntidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho, se formula la

siguiente propuesta de acuerdo:

1. Traslladar a la Generalitat Valenciana el suport i reconeixement de I'Ajuntament

de València en totes les seues accions per a garantir les ajudes autonòmiques davant del

copagament farmacèutic i ortoprotètic.

2, Instar el Govern d'Espanya a retirar el recurs presentat per I'Advocacia de I'Estat

contra les subvencions autonòmiques davant del copagament farmacèutic i ortoprotètic.

3. Instar el Govern d'Espanya a derogar el RD 1612012 de mesures urgents per a

garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de

les seues prestacions.
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