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A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Belén Pajares
i Rueda i Montserrat Nebrera González, diputades del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta
de resolució:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Centre Bàsic de Salut de la Generalitat situat a la
zona de Gavà Mar del municipi de Gavà té un horari
reduït prestant atenció tres dies a la setmana per la tar-
da i dos dies a la setmana pel matí.

La població a Gavà Mar s’ha incrementat en els darrers
anys de forma considerable i ho continua fent. A més,
a l’estiu són moltes més els persones que hi resideixen
a la zona.

El nombre de visitants al Centre Bàsic de Salut també
s’incrementarà amb la construcció d’una nova escola.

Tots aquests aspectes provoquen i seguiran provocant
llargues hores d’espera al Centre Mèdic per ser atès a
més de saturar la tasca del personal.

La Consellera de Salut va visitar recentment el barri i
va parlar del projecte d’un nou CAP i de l’increment de
serveis al nucli urbà, però no va adquirir cap compro-
mís ni va fer cap referència a millores al centre mèdic
de Gavà Mar malgrat la insistència del veïns afectats de
tenir una trobada amb la citada Consellera per exposar-
li les seves inquietuds.

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent,

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Ampliar l’horari de visites a matins i tardes i a fer
guàrdies els caps de setmana al Centre Bàsic de Salut
de la Generalitat de Gavà Mar (Gavà).

2. Ampliar al màxim les instal·lacions del citat Centre i
adequar les instal·lacions a les necessitats dels veïns.
3. Incrementar el nombre de metges/esses i d’auxiliars
d’infermeria d’acord amb l’augment de la població de
Gavà Mar.
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