M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero, com a secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
Comarca del Maresme (Barcelona):
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CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data
30/07/2020, primera convocatòria, ha pres, per unanimitat, el següent acord, a reserva de
l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació:
“MOCIÓ DECLARATIVA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC D’ARENYS DE MUNT PEL
RETORN DEL SERVEI MÈDIC PREVI A L’ESTAT D’ALARMA I REOBERTURA DELS CONSULTORIS
LOCALS I SERVEI PRESENCIAL.
Els serveis mèdics de diferents municipis van deixar d’oferir el servei habitual d’atenció
mèdica a través dels consultoris locals, tancant aquests i centralitzant la totalitat de
l’activitat assistencial al CAP de referència.
Portem, doncs, quatre mesos i mig de servei presencial i local interromputs, amb tot el que
això significa per a les nostres poblacions. L’atenció mèdica ha hagut de ser via telefònica,
telemàtica o domiciliària si la situació era d’emergència, o desplaçar-se al municipi veí.
Tothom era conscient de l’excepcionalitat de la situació i la necessitat de modificar els
serveis mèdics habituals per donar resposta a la greu situació que s’estava vivint derivada
de la Covid-19, col·laborant per part dels Ajuntaments oferint serveis excepcionals i
extraordinaris per tal de disminuir l’impacte que aquests tancaments suposaven per als
veïns i veïnes dels nostres municipis.
Tal com se’ns ha informat, la reobertura dels consultoris no està prevista fins a mitjans del
mes de setembre, la qual cosa suposa haver d’estar dos mesos i mig més sense aquest
servei essencial.
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, reobrir els
consultoris locals amb els mateixos horaris que teníem abans de la COVID-19 i oferint la
totalitat dels serveis mèdics que s’hi prestaven i de forma presencial.
Actualment a Arenys de Munt només disposem de servei en horari de matí.
El retorn a la normalitat assistencial és urgent per tal de no deixar orfes d’assistència a
milers de veïns i veïnes de la nostra comarca, posant especial atenció als col·lectius més
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vulnerables, com per exemple la gent gran i aquells veïns i veïnes que tenen més dificultats
per realitzar desplaçaments.
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Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del
següents acords:
Primer.- Demanar a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya el retorn
immediat a la normalitat dels servei d’atenció mèdica, amb la reobertura dels Consultoris
locals de tots els municipis.
Segon.- Fer arribar el present acord al Departament de Salut, a la Delegació del Govern de
la Generalitat, als Serveis Territorials del Departament de Salut, al Consell Comarcal del
Maresme i al Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Maresme.”
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest certificat d’ordre i amb el
vistiplau del senyor alcalde president, a Arenys de Munt (document signat
electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde
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