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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Simó i Castelló, diputada del Crup Parlamentari d'Esquerra Republicana 
de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla
ment del Parlament, presenta la proposta de resolució següent per tal que si
gui substanciada davant la Comissió de Salut. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En el transcurs de la darrera legislatura, el Parlament de Catalunya va acordar, 
mitjançant resolució 406/IX, de 15 de desembre de 2011, instar el govern de 
la Generalitat a valorar les necessitats dels barris de Gavà Mar i Castelldefels 
Platja, en relació a la possible creació d'un nou centre d'atenció primària, pre
nent com a referència la conurbació urbana que conformen aquests dos sec
tors de Gavà i Castelldefels (Baix Llobregat). 

Així mateix, en el transcurs de la mateixa legislatura, el Parlament de Catalu
nya va acordar, mitjançant resolució 512/IX, de 22 de març de 2012, instar el 
govern de la Generalitat a reobrir el dispensari del barri de Gavà Mar, que havia 
estat tancat l'estiu de 2010, Reobrir el dispensari de Gavà Mar, a Gavà (Baix 
Llobregat), fins que no es construís el nou centre d'atenció primària a què fa 
referència la Resolució 406/IX, sobre la valoració de les necessitats dels barris 
de Gavà Mar i Castelldefels Platja per a la possible creació d'un nou centre 
d'atenció primària. 

Igualment, en la mateixa legislatura, el Parlament va acordar, mitjançant reso
lució 729/IX, de 12 de juliol de 201 2, instar el govern de la Generalitat a com
pletar el mapa sanitari de la ciutat de Gavà a partir de la posada en marxa del 
projecte d'establiment d'un servei radiològic en aquest municipi. 

Finalment, el 7 d'abril de 2010 el consell de direcció del CatSalut va aprovar 
acceptar la cessió del domini d'una finca de 5.295 m2 de superfície situada al 
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sector del Pla Parcial Pla de Ponent de Gavà, per edificar-hi el Centre d'Atenció 
Primària Gavà-3. Aquesta acceptació es va formalitzar mitjançant document 
administratiu el 5 d'abril de 2011. 

Cal tenir en compte, però, que el sector del Pla Parcial del Pía de Ponent és un 
sector de nova urbanització, amb el planejament aprovat definitivament el 25 
de maig de 2006, però que encara no té ni un sol veí. Per contra, al sector de 
Gavà Mar, i al veí sector de Castelldefels-Platja, hi ha una població en augment 
els darrers anys, les necessitats sanitàries de la qual no tenen cobertura de 
proximitat. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya 
presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

a) Modificar les previsions del mapa sanitari al municipi de Gavà per ubicar 
el tercer Centre d'Atenció Primària prop del barri de Gavà Mar. 

b) Estudiar la viabilitat i el cost d'incorporar el el servei de radiologia a 
algun dels centres d'atenció primària de la ciutat. 

c) Mentre no es disposi del nou centre d'atenció primària, estudiar la viabi
litat de reobrir el dispensari de Gavà Mar 

d) Prioritzar la redacció del projecte del nou Centre d'Atenció Primària de 
Gavà Mar tan aviat com les disponibilitats pressupostàries ho permetin. 

e) Prioritzar la construcció del projecte de nou Centre d'Atenció Primària 
de Cavà Mar tan aviat com les disponibilitats pressupostàries ho permetin, 

f) En el termini de quatre mesos, informar al Parlament dels estudis de costos 
indicats als punts b) i c) 

Palau del F#lament, 4 de febrer de 201 3 
Anna Simc/i CasteHó^ Marta Rovira í Vergés 
Diputada ̂ ^^Ler^^ERC Portaveu del GP d'ERC 
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