AJUNTAMENT DE BERGA

MOCIÓ QUE EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EA PRESENTA AL PLE

PROCEDIMENT
SEC _Expedients Secretaria 2017/20
PRP2017/722

MOCIÓ QUE EL GRUP MUNICIPAL D'ICV ELEVA AL PLE, EN FAVOR DE BERGA, MUNICIPI
CARDIOPROTEGIT

Aquest moció neix a petició de l’associació de Tot Cor i de la voluntat política del Consistori
de Berga, per aconseguir que Berga sigui una Ciutat Cardioprotegida totalment en un
termini de dos anys.
ANTECEDENTS:
En l’anterior legislatura, l’Ajuntament de Berga va adquirir a través d’un ajut de la Diputació
de Barcelona set equips Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA). Els esmentats DEA
actualment estan instal·lats dins edificis municipals que durant la nit estan tancats amb el
perjudici que això representa per els veïns de Berga, tant pel que fa a la seva efectivitat
com a la seva utilització (les aturades cardíaques es poden produir en qualsevol moment
del dia o de la nit). Per tant no podem dir que Berga estigui cardioprotegida si tenim set
DEA’s que durant la nit estan tancats, així com tampoc podem dir que Berga sigui Ciutat
cardioprotegida, si el desplegament previst de DEA’s per la Ciutat de Berga es de dinou
aparells i només disposem de set.
Degut a això la associació de Tot Cor s’ha posat en contacte amb associacions de veïns,
botiguers, empresaris i particulars, per tal de que la col·laboració públic privada, arribi a
cobrir el sostre esmentat de dinou DEA’s per tal de poder considerar Berga municipi
cardioprotegit.
Per tot això.
DEMANEN:

Mod. DEC-GRAL

1.- Instar a l’Ajuntament de Berga a que en un període màxim de 6 mesos l’Ajuntament de
Berga es comprometi a treure a carrar tres dels set DEA’s que actualment son propietat de
la ciutat. Això comporta aprovisionar uns 2500euros aproximadament per la compra de 3
Columnes o Tòtem amb Plafó inclòs, per tal de poder instal·lar-los fora dels edificis
municipals amb les condicions de seguretat i temperatura adients per la seva conservació.
2.- Que l’Ajuntament de Berga agafi el compromís durant el 2018, a aprovisionar els diners
necessaris per poder treure al carrers de la Ciutat els quatre DEA’s que resten.
3.- Agilitzar els temes tècnics que s’enderivin d’aquestes dues actuacions
4.- Facilitar la instal·lació de quatre DEA’s que quatre farmàcies de la ciutat s’han
compromès a adquirir i mantenir (fent-se càrrec ells de la seva compra i manteniment)
5.- Agilitzar i facilitar tècnicament la col·locació del tots els DEA’s que vulguin posar a
disposició de la Ciutat tant, comerciants, botiguers, empresaris, AAVV i particulars.
6.- el compromís de l’Ajuntament de Berga a trobar una solució que pot ser públic privada
(via publicitat, partides concretes i demés) pel que fa al manteniments dels DEA’s que
siguin propietat municipal o d’altres que s’hagin adquirit, particulars o AAVV, però que
tinguin problemes per poder assolir ells la despesa de manteniment d’aquets aparell que
ronda els 150 euros anuals. Sempre i quan aquests DEA’s es posin al servei de la Ciutat
de Berga.
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7.- Adquirir el compromís de que Berga durant el decurs del 2019, serà una ciutat totalment
cardioprotegida.
8.- Col·laborar amb l’associació de Tot Cor, en la formació de totes les entitats o persones
perquè rebin la formació adient per la utilització correcte dels DEA’s.
Cal recordar que l’associació de Tot Cor, porta temps formant a persones en aquesta
qüestió
(s’adjunta documentació de preus d’aparells, vitrines i memòria de la formació realitzada a
la comarca per l’associació fins a data d’avui).

Berga a 28 de Juny de 2016

Mod. DEC-GRAL

Joan Torres Bedman, Regidor d’ICV a l’Ajuntament de Berga.
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