
La CUP de Pedreguer demana la constitució del Consell de Salut de la Marina Alta

Des de la Candidatura d'Unitat Popular de Pedreguer hem presentat a la resta de Grups Municipals
una proposta de resolució per tal de sol·licitar la Constitució del Consell de Salut de la Marina Alta.

Per totes i tots és sabuda la precària situació de la sanitat que vivim a la Marina Alta, i a Pedreguer
en concret amb la necessitat de construcció del nou centre mèdic. Tot, a causa de la gestió privada
de Marina Salut, que de la sanitat en fa negoci i per la passivitat còmplice de l’anterior govern
autonòmic.

En els darrers anys la mobilització ciutadana va propiciar que els grups polítics que governen avui
en dia es posicionaren clarament per tal  de retornar la sanitat  comarcal a una sanitat  de gestió
pública,  gratuïta,  universal i  de qualitat;  l’únic que demanem és que complisquen allò  que van
prometre i que van pactar entre ells. Tot i esperant que complisquen, volem que es done un pas
endavant i es sol·licite la convocatòria de l’òrgan legalment establert per a la consulta i el seguiment
de l’Agència Valenciana de Salut i en aquest cas també de Marina Salut.

Aquest  òrgan  està  representat  per  la  ciutadania  (organitzacions,  plataformes…),  els  sindicats,
l’administració sanitària i les institucions. La funció del consell és poder tindre la informació sobre
la situació real de la sanitat a la nostra comarca fomentant eixa transparència que trobem a faltar i
així reclamar responsabilitats i demanar el compliment de les obligacions que procedisquen.

El Consell de Salut ha de reunir-se en sessió ordinària, com a mínim, 2 vegades a l'any, fet que no
s'està complint. A més, el decret que el regula, entre altres coses estipula que entre els representants
han d'haver «Dos membres a proposta de les organitzacions de consumidors, usuaris o veïns que
designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.»

Amb tot això, hem presentat una moció a l'Ajuntament de Pedreguer sol·licitant el següent acord:

- L’Ajuntament de Pedreguer sol·licita a la Consellera de Sanitat na Carmen Montón Gimenez i al
Comissionat del Departament de Dénia  en Pedro Cervera Casino, la renovació dels membres del
Consell Comarcal que siga necessari renovar després de les eleccions autonòmiques i municipals de
maig de 2015.
- L'Ajuntament de Pedreguer sol·licita que revisen i reformen les normes i funcions del Consell per
tal de donar-li més força i presència a les ciutadanes i ciutadans, ampliant la seua representació a 5,
en compte de les 2 actuals.
- L'Ajuntament de Pedreguer sol·licita que el president convoque la sessió ordinària de l’esmentat
Consell de Salut amb la major celeritat possible.
- L'Ajuntament de Pedreguer demana a Conselleria que estiga present al Consell Comarcal de Salut
representació de la Plataforma pel Nou Centre de Salut de Pedreguer, i de la Plataforma en Defensa
de la Salut Pública de la Marina Alta, mentre estes tinguen voluntat d'estar presents.


