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CCOO refusa les declaracions del conseller de Salut  qui recomana que els 
ciutadans que puguin es facin d'una mútua privada i  que aquestes són una 
solució pel sistema de salut pública 
 
CCOO CREU QUE LA SOLUCIÓ PEL SISTEMA PÚBLIC DE SALU T ÉS 
DOTAR-LO D'UN FINANÇAMENT SUFICIENT 
 
CCOO considera inacceptables les declaracions de Boi Ruiz, conseller de Salut, qui, al 
programa de TV3 Àgora, va recomanar als ciutadans que s'ho puguin permetre que es paguin 
una mútua privada i que les mútues són una solució pel sistema de salut pública. CCOO creu 
que l'obligació del conseller de Sanitat és garantir la qualitat de les prestacions sanitàries 
públiques del tal manera que cap ciutadà de Catalunya tingui necessitat de pagar-se una 
mútua privada.  
 
El conseller hauria de recordar que ara representa a tots els ciutadans de Catalunya, els quals 
amb els seus impostos sostenen el sistema sanitari públic, i no a les empreses privades del 
sector, a les quals vol afavorir quan proposa que es rebaixin els impostos a qui es pagui una 
mútua privada, un pas cap a la creació de dues xarxes sanitàries: una pública amb escassos 
recursos i, una altra, subvencionada i només per a qui se la pugui pagar. 
 
CCOO creu que un sistema sanitari públic de qualitat necessita en primer lloc un finançament 
suficient, el qual passa per una dotació pressupostària adequada i realista. Tot el contrari del 
que proposa el nou Govern, que després de dir-nos que el nostre sistema sanitari pateix un 
greu dèficit, només proposa rebaixes fiscals. 
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