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A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00012/08

Sobre: Resolució 27/VIII del Parlament de Catalunya,
sobre l’assistència sanitària a Gavà (Baix Llobregat)

Comissió competent: Comissió de Salut

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar
compliment a la Resolució 27/VIII sobre l’assistència
sanitària a Gavà (Baix Llobregat), respecte al seu com-
pliment informem del següent:

L’edifici on està ubicat el Consultori Municipal està
compartit amb altres instal·lacions municipals. El Con-
sultori té 68 m² distribuïts entre una recepció, una sala
d’espera i tres consultes. A la resta de la planta hi ha
altres serveis.

EAP dilluns dimarts dimecres dijous divendres

MF 15-20 h 15-20 9-14 h 15-20 h  9-14 h
PED 15-20 h 15-20 9-14 h 15-20 h 9-14 h
INFMF 15-20 h 15-20 9-14 h 15-20 h 9-14 h
UAAU 15-20 h 15-20 9-14 h 15-20 h 9-14 h

En una reunió mantinguda el passat 25 de juny, el
CatSalut i l’Ajuntament de Gavà van acordar fer un
seguiment de les necessitats i de l’increment poblacio-
nal de la zona per tal que, quan es necessiti, es pugui
plantejar una ampliació dels espais disponibles del
Consultori. L’Ajuntament ja està estudiant diferents
alternatives.

La plantilla actual al Consultori Municipal és d’un
metge de família, un pediatre, una diplomada d’infer-
meria i una auxiliar administrativa. L’horari d’obertu-
ra del centre és el següent: dimecres i divendres de 9 a
14 hores; dilluns, dimarts i dijous de 15 a 20 hores, en
el qual treballen els quatre professionals. Aquest és
l’horari d’obertura de l’edifici i, per tant, és l’horari de
la resta de serveis municipals que hi estan ubicats.

EAP Consultori Gavà Mar (horari actual)

Des de l’1 de juliol fins al 30 d’agost està prevista
(sempre que la disponibilitat de professionals ho per-
meti) la incorporació d’un metge, una infermera i un
auxiliar administratiu que reforçaran l’EAP de Gavà 2.

Tenint en compte el volum de visites ateses i l’alta fre-
qüentació de pediatria, a partir del setembre s’hi incor-
porarà una infermera que donarà suport al pediatre i a

l’atenció als infants. També s’està treballant amb els
professionals la possibilitat d’ampliar l’horari de 8 a 21
hores.

A partir del mes de setembre es proposa l’horari que
adjuntem a continuació i així s’ha comunicat a l’Ajun-
tament, atès que representa ampliar l’horari d’obertu-
ra de l’edifici.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9-20 h 9- 20 h 9-20 h 15-20 h 9-20 h

Matí MF MF Pediatre MF
Nova acció Nova acció DI DI Pediatre
DI DI

Tarda Pediatre Pediatre MF Pediatre
DI DI Nova acció DI MF

DI
Nova acció DI

Barcelona, 25 de juliol de 2007

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut




