
Acords del Parlament sobre el futur de l’Hospital de Viladecans 
 
Aprovats en la Comissió de Salut del 12 de setembre de 2013 
 
 
1) A partir de la proposta d’ERC 
 
«El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a: 
 

1) Mantenir dins de la programació el projecte d’ampliació de l’Hospital de 
Viladecans d’acord amb les necessitats efectives per arribar a les ràtios de 
mitjana, partint del projecte previst l’any 2008, sense que suposi la 
transformació del centre en un hospital lleuger. 

 
2) Determinar el paper de l’Hospital de Viladecans en el futur del mapa sanitari de 

Catalunya, d’acord amb el compromís adquirit pel conseller amb els alcaldes de 
Gavà i Viladecans el 2012, i prioritzar el projecte de l’Hospital en conseqüència, 
tan aviat com les disponibilitats pressupostàries ho permetin». 

 
Aquest text ha estat aprovat per unanimitat de tots els grups. 
 
El mateix text ha estat assumit pel PSC, que ha retirat la seva proposta de resolució i ha adoptat el 
mateix redactat, cosa que s’ha acordat per unanimitat. 
 
El mateix text ha estat també assumit pel PP, que ha retirat el punt 1 de la seva proposta de solució i ha 
adoptat el mateix redactat, cosa que s’ha acordat amb el vot favorable de tots els grups excepte les CUP, 
que s’han abstingut. 
 
 
 
2) A partir de la proposta del PP amb inclusió d’aportacions d’ERC: 
 
«El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a establir la construcció de 
l’ampliació de l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) com a una de les prioritats 
inversores del Govern en els propers anys, i iniciar la seva construcció quan es disposin 
dels recursos econòmics per afrontar-hi la inversió». 
 
Aquest text s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte les CUP, que s’han abstingut. 
 
 
 
3) A partir de la proposta d’ICV amb inclusió d’aportacions d’ERC: 
 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
 

1) Donar compliment al compromís adquirit amb l’Ajuntament de Viladecans 
d’ampliar l’Hospital de Viladecans, partint del projecte previst el 2008, 
abandonant qualsevol proposta que redueixi el centre a hospital lleuger. 

 
2) Informar els Ajuntaments afectats i la Junta de Personal de l’Hospital de 

Viladecans dels plans de futur per al centre i la seva implementació, i garantir la 
seva participació en la definició i implementació d’aquests plans de futur». 

 
Aquest text s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups. 


