
 

 

 

 

 
MOCIÓ D’ERC-MD PER LA IMPLEMENTACIÓ D'ESPAIS 
CARDIOPROTEGITS EQUIPATS AMB DESFIBRIL·LADORS EXTERNS 
AUTOMÀTIC (DEA) PER TAL D'INSTAL·LAR AQUESTS APARELLS EN 
EDIFICIS I ESPAIS MUNICIPALS 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Rafa Flores Andreu 
del grup municipal d’ERC-MD, procedeix a la lectura de la moció següent: 
 
“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-MD en ús de les facultats que la 
legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
A Catalunya, una de cada quatre persones mor a causa d’una malaltia del cor. 
Poden afectar a tothom, tant homes com dones, i a qualsevol edat: des de 
nadons fins a gent gran. Les malalties coronaries són la primera causa d’ingrés 
hospitalari i fan perdre molta qualitat de vida a les persones que les pateixen. 
 
Quan el cor s’atura de forma sobtada (aturada cardíaca), sovint la causa és 
haver passat a un ritme caòtic que es coneix amb el nom de fibril·lació 
ventricular. La iniciació precoç de la reanimació cardiopulmonar amb el 
desfibril·lador extern automàtic (DEA) millora l’índex de la supervivència en 
més d’un 70% d’èxit. 
 
La instal·lació de desfibril·ladors a espais públics per tal de donar una primera 
assistència mentre arriben els serveis d’emergència és cada vegada més 
habitual entre la majoria d’ajuntaments catalans. Aquests aparells se situen a 
espais públics on es reuneix molta gent (com les piscines municipals a l’estiu, 
les pistes poliesportives o els locals socials), a banda de tots els consultoris 
mèdics, que en disposen a l’interior de les seves consultes. 
 
A més de l’adquisició de l’aparell pròpiament dit, els ajuntaments també duen a 
terme un paquet de formació per explicar el funcionament del desfibril·lador a la 
persona o persones que es determinin com a responsables del seu ús i a 
informar la població de l’existència de l’aparell al municipi. 
 
Donat que molts municipis s’associen a la tendència de “municipi 
cardioprotegit”, creiem que la nostra població no ha de renunciar a aquesta 
oportunitat i preveure la possibilitat d’adaptar-se a aquesta nova mentalitat. 
 
Atès que s’ha demostrat que l’existència d’equips desfibril·ladors en 
instal·lacions i espais municipals, permet reduir la mortalitat o els efectes 
negatius en la salut de les persones que pateixen afectacions cardíaques 
sobrevingudes, tant en esportistes com en el públic assistent. A Deltebre hi ha 
nombrosos espais de risc que caldria dotar d’espais cardioprotegits alguns ja 
disposen d’equips DEA com els camps de futbol, però cal fer-ne un estudi per 



 

 

ampliar-ne i donar cobertura a tots els equipaments municipals i espais 
estratègics. 
 
Per aquests motius es demanen els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Promoure la formació acreditada, així com cursos de primers auxilis 
a càrrec de Creu Roja, si s’escau, per actuar correctament davant una aturada 
cardiorespiratòria o altres accidents a les entitats esportives i entre el personal 
que presta servei en aquestes dependències per a la utilització d’aquests 
aparells DEA i totes les que manifestin el seu interès. 
 
SEGON.- Aprofitar els espais de natura, educatius, lleure i esport, per tal 
d’establir-los com a referent d’un potencial de suport als hàbits saludables i que 
serveixin de promoció del municipi. 
 
TERCER.- Que l’Ajuntament de Deltebre comuniqui l’acord de Ple al 
departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Creu Roja Deltebre, 
entitats usuàries de les instal·lacions municipals, així com informe a la població 
a través dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Deltebre. 
 
QUART.- Exigir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
la col·locació dels desfibril·ladors que recull l’estudi amb els models proposats 
en aquest, als Centres de l’Escola Riumar, Sant Miquel, l’Assumpció i l’IES 
Deltebre. 
 
No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), gener de 2020. Portaveu del grup municipal d’ERC-
MD.” 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 

 


