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Ajuntament
Sant Pere de Ribes

11.4.

Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans Sant Pere de Ribes, per

demanar que el nostre Ajuntament aprovi la formació sanitària especial per la Policia
Local de Sant Pere de Ribes.

Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans Sant Pere de Ribes (Cs Sant Pere de
Ribes) per demanar que el nostre Ajuntament aprovi la formació sanitària especial perla Policia
Local de Sant Pere de Ribes.

Durant el S. XXI s'han produït, arreu del món, diferents incidents que obren nous interrogants i
plantejaments sobre com i qui ha d'iniciar l'assistència sanitària en determinades situacions. Els
atemptats de Nova York (2001), Madrid (2004), Londres (2005), París (2015) i Barcelona
(2017) han provocat a escala mundial por a atacs terroristes.

En el món industrialitzat on vivim, estem també exposats a patir accidents tecnològics: Bophal
(1985), Chernobyl (1986), Toulouse (2001), Santiago de Compostel·la (2013), Germanwings
(2015), Platges de Sitges (2017-2018), coma exemple.
D'altra banda, a Europa i EUA, cada any, més de 700.000 persones moren d'aturada cardíaca
(ACR) com a conseqüència de la mort sobtada. Essent l'aturada cardíaca la primera causa de
mortalitat a Europa, per sobre dels accidents de transit i de malalties greus. Tots aquests fets
han generat alarma social i política que obliga a tots els sistemes d'emergència (Bombers,
Policia i SEMs) a estar preparats davant d'aquestes situacions.
La vida de les víctimes resultants d'aquestes situacions, en la majoria d'ocasions, són ateses
en primera instancia perles forces i cossos de seguretat, en el cas del nostre municipi, seria la
Policia Local de Sant Pere de Ribes.
Els estudis publicats per l'European Ressusctitation Council (ERC) mostren que la diferencia de
l'índex de supervivència de les víctimes d' ACR respecte fer o no maniobres correctes de suport
vital basic oscil·la entre el 5% i el 60% respectivament.

Així mateix els darrers estudis avalats per la CTECC afirmen, que en situació tàctica
d’emergència, l'aplicació de "mesures salvadores" aplicades pels agents d' ordre públic
multipliquen les possibilitats de supervivència 5,86 vegades.

Ates que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, és responsable de l’excel·lència de la formació
continuada i de les actuacions de la nostra Policia Local.
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Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) proposa al Ple de l'
Ajuntament de Sant Pere de Ribes l'adopció del següent acord:

PRIMER: Instar al Govern Municipal a implementar en el programa anual de formació
continuada de la Policia Local de Sant Pere de Ribes la formació acreditada en els següents
àmbits:

a) Suport Vital Basic i ús del DEA, segons Decret 151/2012, de 22 de Novembre de la
Generalitat de Catalunya i acreditada pel Plan Nacional de RCP.

a.1. Formació i acreditació inicial.

a.2. 6 hores de durada, segons Decret.

b) Formació i acreditació de reciclatge triennal.

b.1. 1,5 hores de durada, segons Decret.

c) Assistència Sanitaria Tàctica acreditada pel CTECC i amb el RIS de la Generalitat de
Catalunya.
c.1. Formació i acreditació inicial.
c.2. 9 hores de durada.
d) Formació i acreditació de reciclatge triennal.
d.1. 9 hores de durada.

SEGON: Notificar aquesta moció al Consell Europeu de Ressuscitació, al CTECC i als
Departaments d'lnterior i Salut de la Generalitat de Catalunya.

TERCER: Divulgar el present acord a través dels mitjans de comunicació municipals i les
xarxes socials de titularitat pública de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Defensa la moció el regidor, Sr. Òscar León Jurado.

Desprès d’un debat i a petició del grup municipal Construïm s’afegeix una darrera formació
quedant la moció tal i com es transcriu a continuació:
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PRIMER: Instar al Govern Municipal a implementar en el programa anual de formació
continuada de la Policia Local de Sant Pere de Ribes la formació acreditada en els següents
àmbits:

a) Suport Vital Basic i ús del DEA, segons Decret 151/2012, de 22 de Novembre de la
Generalitat de Catalunya i acreditada pel Plan Nacional de RCP.

a.1. Formació i acreditació inicial.

a.2. 6 hores de durada, segons Decret.

b) Formació i acreditació de reciclatge triennal.

b.1. 1,5 hores de durada, segons Decret.

c) Assistència Sanitaria Tàctica acreditada pel CTECC i amb el RIS de la Generalitat de
Catalunya.
c.1. Formació i acreditació inicial.
c.2. 9 hores de durada.

d) Formació i acreditació de reciclatge triennal.
d.1. 9 hores de durada.

e) Formació en violència masclista i agressions sexuals.

SEGON: Notificar aquesta moció al Consell Europeu de Ressuscitació, al CTECC i als
Departaments d'lnterior i Salut de la Generalitat de Catalunya.

TERCER: Divulgar el present acord a través dels mitjans de comunicació municipals i les
xarxes socials de titularitat pública de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Sotmesa la moció modificada a votació el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per
unanimitat dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.
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