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Emili Tapias Sola, Llicenciat en Dret, Secretari General de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, província de Barcelona.
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 15 d´abril de 2021
adoptà, entre d'altres els següents acords:
La pandèmia de la COVID-19 ha causat més de 2.500.000 morts i ha afectat més de
110 milions de persones arreu del món. Estem doncs, davant d’un problema global i
una crisi de salut pública mundial. Però no és menys cert que el seus efectes
destructius han tingut, tenen i tindran una incidència desigual: els països empobrits,
amb estructures sanitàries febles i escassa o nul·la capacitat d’invertir recursos propis
en l’adquisició de les vacunes els posa en una situació d’extrema vulnerabilitat. Al
mateix temps són aquests països els que mostren uns índex de vacunació més baixos,
i molts d’ells encara no han rebut ni una sola vacuna.
L’accés a les vacunes és doncs un objectiu inajornable, tal i com reconeix l’OMS
(Organització Mundial de la Salut): “la immunització generalitzada contra COVID-19 és
un bé públic global per a la salut, per a prevenir, contenir i aturar la seva transmissió”.
En paraules del seu Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus “No es tracta
només de derrotar a la COVID-19 mèdicament. La realitat per a milions de persones
és que aquesta pandèmia ha paralitzat el mercat laboral i ha fet encara més difícil
portar el menjar a taula. El desenvolupament i l’educació dels nens s’ha estancat.
Aquests efectes són tan greus com la pròpia pandèmia i una raó més perquè,
mitjançant la vacunació i altres eines sanitàries, ens recuperem junts.”
Tot i que la Unió Europea i la Comissió Europea han emprès algunes accions en
aquest sentit (mecanisme COVAX, forta inversió en investigació, contractes amb
diferents empreses…) no s’arriba a donar una resposta global per la seva limitació pel
que fa al seu abast geogràfic i pels dubtes que la mateixa Comissió Europea ha
expressat sobre el comportament de la indústria farmacèutica.
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Així doncs la situació actual reflecteix un sistema condicionat pel mercat, molt sensible
als interessos econòmics i on els Estats i la Comissió Europea tenen poca capacitat
d’actuació en defensa de la ciutadania i la salut pública.
Aquesta és la crisi més gran de les nostres vides i ens hem d’assegurar que cap país
quedi enrere .... si no és ara, quan?

Vista la moció de la regidoria de Cooperació i Solidaritat, el Ple de l’Ajuntament,
per assentiment dels disset membres presents, acorda:

Primer. Proclamar com a valor prioritari la salut pública, posant per damunt de
qualsevol altra consideració la vida de les persones. En aquests moments l’equitat
vacunacional ha d’esdevenir un objectiu inajornable de les polítiques sanitàries arreu.
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Segon. Instar al Govern de l’Estat Espanyol a revisar la seva posició sobre la proposta
de suspensió temporal dels drets de propietat intel·lectual del coneixement aplicable
per combatre la pandèmia de COVID-19, i que promogui un canvi de postura per part
de la Comissió Europea i la resta d’estats de la Unió Europea, per tal de facilitat
l’accés a les vacunes als estats amb ingressos baixos i mitjans/baixos.
Tercer. Instar al Govern de l’Estat Espanyol perquè exigeixi total transparència en els
contractes firmats entre la Comissió Europea i les indústries farmacèutiques, així com
l’accés equitatiu a vacunes, medicaments i diagnòstics.
Quart. Instar al Govern de l’Estat Espanyol perquè la Comissió Europea apliqui,
arribat el cas, l’article 122 del Tractat de Funcionament de la UE (TFUE), per adoptar
mesures excepcionals com la suspensió de patents i es produeixi la transferència de
tecnologia necessària per ampliar la producció de vacunes.
Cinquè. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, la Delegació del
Govern a Catalunya, entitats municipalistes i al Fons Català de Cooperació.
I, perquè així consti i produeixi els efectes que corresponguin a l’expedient que l’ha
motivat, signo aquest certificat amb l’advertència a què es refereix l’article 206 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
d’ordre i amb el vist i plau de l’Alcalde.
Vist i plau
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Joan Mercader Carbó
Alcalde

