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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

2897/2020

El ple

Lourdes Anglada Codina, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 8 / de juliol / 2020 s’adoptà l’acord següent:

Gran part dels serveis mèdics als diferents municipis de la comarca, van deixar de
tenir el servei habitual d’atenció mèdica, com a conseqüència de l’entrada en vigor
de l’Estat d’Alarma.
Han estat, doncs, tres mesos i mig, de servei presencial i local interromputs, amb tot
el que això significa per a poblacions amb un alt percentatge de població envellida.
L’atenció mèdica ha hagut de ser via telefònica, telemàtica o domiciliària, si la
situació era d’emergència, o desplaçar-se a altres centres, com per exemple el de la
nostra ciutat, si així ho considerava el facultatiu de torn.
Tothom era conscient de l’excepcionalitat de la situació i la necessitat de modificar
els serveis mèdics habituals. Suspès l’Estat d’Alarma, i recuperada la nova
normalitat, considerem indispensable i urgent, retornar al servei que teníem, abans
de la declaració de l’Estat d’Alarma, és a dir, recuperar els serveis tal com els teníem,
el passat mes de febrer .
El retorn a la normalitat, és urgent, per un diversos motius:
En primer lloc, per la necessitat de disposar dels serveis mèdics habitual, tenint en
compte la composició d’edats de la gent de la nostra comarca.
En segon lloc, per l’increment notable de població com a conseqüència d’un elevat
percentatge de segona residència, l’existència de nombroses instal·lacions
turístiques, com càmpings, cases de turisme rural, pisos turístics, i campaments
juvenils, la qual cosa suposa multiplicar la població, especialment en un any on
previsiblement el turisme a comarques com la nostra serà més elevat respecte als
anys anteriors.
En tercer lloc, el fet de no disposar de serveis descentralitzats arreu de la comarca
pot representar un augment de les visites a l’hospital comarcal, agreujant una
situació difícil i repetida durant els darrers anys, donat el no increment de recursos
en proporció al nombre de persones presents al Berguedà durant aquests mesos.
Per tot això el Ple del Consell Comarcal acorda:
Demanar a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya el retorn immediat
a la normalitat dels servei d’atenció mèdica, en els consultoris mèdics de la comarca,
en atenció a les raons exposades, en la part superior d’aquest escrit.
Exigir un pla específic als òrgans competents, dimensionant els recursos mèdics
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Moció pel retorn dels serveis mèdics previs a l’estat d’alarma i la creació d’un
pla específic en matèria de salut per donar un servei òptim durant els mesos
d’estiu a la comarca del Berguedà.

òptims, en proporció a l’increment de població a la nostra comarca durant els mesos
d’estiu que, ja en condicions de normalitat, es veuen disminuïts tant en efectius com
en serveis i especialitats.
Demanar un reforç de personal per atendre les necessitats.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. president, amb l'excepció prevista en l'article 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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