Ple 28.04.2016
10. MOCIÓ DE JUNTA DE PORTAVEUS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL
MUNICIPAL DE SALUT I QUALITAT DE VIDA (EXP. 000069/2016-ALCALDIA)
Recentment l’equip de govern municipal ha fet públic el PLA DE MANDAT 2015-2019,
on es manifesta on es defineixen les 4 línies “estratègiques prioritàries del govern
municipal a partir dels compromisos assumits amb els nostres veïns i veïnes”. Així el
Pla de Mandat 2015-2019 inclou també un conjunt de propostes en matèria de salut,
salut mediambiental i qualitat de vida que el govern es compromet a implementar.
Igualment l’Ajuntament de Rubí com a membre de Xarxa de Ciutats per a la
Sostenibilitat i d’acord amb el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) que va
aprovar el 2011, recull un seguit de propostes i compromisos per actuar en la reducció
de la contaminació ambiental i en la prevenció dels efectes que aquesta provoca en la
salut del conjunt de la ciutadania.
Avui ja son milers els estudis que reflecteixen la repercussió sanitària i relacionen la
contaminació ambiental amb un ampli ventall de malalties com ara són les malalties
anomenades emergents o Síndrome de Sensibilització Central, malalties
neurodegeneratives, autoimmunes, endocrines, cardiovasculars, metabòliques,
càncer, asma, esterilitat,...
També la pròpia IARC-OMS va classificar l’any 2011 els camps electromagnètics d’alta
freqüència com a possiblement carcinògens i l’any 2013 aquesta classificació fou
ratificada inclouen la pol·lució atmosfèrica en la llista d’agents amb efectes
cancerígens demostrats.
Atenent que el PLA MUNICIPAL DE SALUT DE RUBI 2011-2014 ja està finalitzat i no
som coneixedors de l’avaluació del mateix ni de la seva continuïtat i atenent també les
propostes que en temes de salut i qualitat de vida es recullen en el PLA DE MANDAT
2015-2019, i en els compromisos adquirits com a membres de la Xarxa de Ciutats per
a la Sostenibilitat.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1.- Constituir el Consell Municipal de Salut i Qualitat de Vida, com espai institucional
de participació ciutadana en tots els assumptes que tenen a veure amb la promoció i
protecció de la salut a la nostra ciutat i en la millora de la qualitat medi ambiental.
2.- Convocar la sessió de constitució del Consell en un termini no superior a 3 mesos
des de l’aprovació d’aquesta moció pel Ple de l’Ajuntament.
3.- Convidar a formar part del Consell Municipal de Salut i Qualitat de Vida, a totes les
entitats, associacions, institucions i serveis públics i/o privats que actuen a la nostra
ciutat en l’àmbit de la salut i la qualitat de vida en sentit ampli: sanitari, medi ambiental,
educatiu, veïnal i econòmic.
4.- Presentar als diferents grups municipals i al propi Consell una vegada constituït, la
memòria i avaluació del PLA MUNICIPAL DE SALUT DE RUBI 2011-2014.
La votació dóna el resultat següent:
La moció s’aprova per unanimitat.

