PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA SOBRE
EL TANCAMENT DEL CONSULTORI MÈDIC DEL BARRI DEL REMEI DEL 3
D’AGOST AL 10 DE SETEMBRE
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ
A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI RESPOSTA
I DEBATUDA EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA
SEGÜENT PREGUNTA:

Atès que el consultori mèdic del Barri del Remei ha estat tancat completament des del
3 d’agost fins el 10 de setembre.
Atès que la resta de consultoris del municipi es troben a una distància considerable
d’aquest consultori en el cas de persones que tinguin dificultats de mobilitat per motius
diversos com ara condicions de salut o d’edat.
Preguntem:
Per què el consultori mèdic del barri del Remei ha estat totalment tancat durant més
d’un mes en ple estiu, del 3 d’agost al 10 de setembre?
S’ha pres alguna mesura per a possibles casos de gent que necessités visitar el consultori
mèdic i no pogués fer-ho en el més proper a casa seva per estar aquest tancat? En casos
de persones que, en aquesta situació, no tinguessin possibilitat de desplaçar-se fins a un
altre consultori per la seva condició per exemple de salut o d’edat (essent considerable
la distància als altres consultoris per a gent amb condicions com aquestes), i que el motiu
per a visitar el consultori no pogués esperar 37 dies, hi havia alguna mesura prevista per
corregir aquesta situació, portant-los a un altre consultori o portant-los visites mèdiques
a domicili?
Es preveuen altres tancaments complets d’un consultori durant propers períodes
vocacionals, inclòs el següent agost?
Es té previst prendre mesures per a corregir aquesta deficiència que afecta a tot un barri
i durant un període tan llarg de temps?
Es preveu algun altre canvi properament en els horaris d’obertura d’aquest consultori?
Gràcies.

Premià de Dalt, 7 de setembre de 2015
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