
PRP2020/1278   Moció de JxLL, perquè es convoqui el Consell Municipal de Salut, i se'l 
doti de competències.-  Exp. núm. 2020/1762. 
     
“El Municipi de Llagostera lluita des de fa mesos per fer front a l’amenaça de la Covid-19. Més 
enllà de la gestió de les administracions per evitar la seva propagació i combatre els seus 
efectes, l’aparició d’aquesta pandèmia ha evidenciat que l’única manera de garantir la salut 
pública és la corresponsabilitat i la implicació de tota la ciutadania.  
El context actual ens ha demostrat, d’una banda, que disposem d’uns serveis sanitaris de 
màxima qualitat integrats per extraordinaris professionals, però també que hi ha altres factors 
que tenen una incidència directa sobre la salut pública, com ho són els factors personals, 
socials o ambientals.  
La defensa de la salut pública requereix una implicació general i transversal de tota la societat. 
Però també que des de les administracions es dirigeixin i coordinin les actuacions necessàries 
per una millor protecció de la població contra els efectes de la pandèmia. En aquesta línia, 
Llagostera disposa d’un òrgan de treball on es posa en valor la participació ciutadana en 
matèria de salut pública, aquets òrgan es el Consell de Salut Municipal.  
El Consell es va crear com a òrgan de participació ciutadana, per promoure, estimular, debatre, 
proposar millores en matèria de salut i canalitzar la participació de la ciutadania.  
Ara més que mai veiem necessari que es convoqui dit Consell incorporant nous organismes, 
especialment útils en aquest moment de la pandèmia, com a elements essencials de 
coordinació i gestió compartida, que des de les seves àrees de responsabilitat puguin aportar el 
seu coneixement tècnic i expertesa així com recursos per coordinar entre tots millors respostes 
des de l’acció municipal.  
Per tant, cal ampliar les seves competències, especialment pel que fa a la vigilància del 
compliment de les mesures de prevenció que les autoritats sanitàries recomanen, com pot ser 
el control dels horaris dels locals de restauració, obertura dels parcs, aforament dels locals 
comercials, ús de mascaretes i altres mesures generals d’aïllament i protecció.  
Finalment, recordar que en diverses ocasions des de Junts per Llagostera hem demanat que 
es convoqui el Consell Municipal de Salut, ja que des de que l’actual equip de govern va 
prendre possessió del càrrec no s’ha convocat mai, mentre que altres consells municipals si 
s’han convocat amb regularitat.” 
S’acorda: 
Primer.- Convocar el Consell Municipal de Salut de forma immediata per tal de convertir-lo en 
una eina eficient en el control de la COVID-19. 
Segon.- Ampliar les seves competències, especialment pel que fa al compliment de les 
mesures de prevenció contra la COVID-19”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
	


