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EXPOSEM: 
 
 
En els darrers mesos, ens hem assabentat de diverses notícies sobre possibles canvis en 
els serveis ofert en el ‘dispensari mèdic’ situat al Centre Cívic de Gavà Mar. 
 
 
En primer lloc, vàrem ser coneixedors que CiU-Gavà havia presentat un prec al ple 
municipal del mes de juny preguntant si estava prevista una reducció dels serveis mèdics 
a Gavà Mar. Prec al que va respondre negativament l’Equip de Govern, segons consta en 
el següent extracte de l’acta del ple: 
 

 
 
 
En segon lloc, el mes següent, el número 83 de la publicació editada per ERC-Gavà, 
‘L’Eramprunyà’ publicava que el 25 de maig d’enguany havia hagut una exposició pública 
d’una memòria de l’Àrea de Governació i Espai Públic de l’Ajuntament de Gavà, per 
autoritzar la construcció del nou CAP de Gavà que es situarà al ‘Pla de Ponent’ i que 
existia un pla per deixar sense atenció pediàtrica el consultori de Gavà Mar i els altres dos 
CAPs per concentrar-la tota al nou CAP del Pla de Ponent. 
 
 
Evidentment, aquesta informació entra en clara contradicció amb la resposta que l’Equip 
de Govern va realitzar al prec de CiU-Gavà el mes anterior. 
 
 
En tercer lloc, recentment ha aparegut el següent cartell al Centre Cívic de Gavà Mar que 
indica que des del dia d’ahir (6 setembre 2010) es reorganitzen els horaris en els que hi 
ha atenció sanitària i desapareixen les dues tardes en les que es disposava de ‘medicina 
general’. 
 



 
 
Evidentment, aquesta reorganització suposa una pèrdua de 10 de les 25 hores de 
‘medicina general’ a Gavà Mar que es venien oferint des de la posada en servei d’aquest 
dispensari mèdic. Per tant, una disminució del 40% de les hores d’atenció als veïns de 
Gavà Mar amb l’agreujant que cap tarda hi haurà medicina general, només n’hi haurà pels 
matins amb la complicada conciliació de la vida laboral que això suposa. 
 
Aquesta reorganització (ja en funcionament) suposa una clara contradicció amb la 
resposta que l’Equip de Govern va realitzar al prec al que anteriorment fèiem referència. 

 
 

SOL·LICITEM: 
 

a) Que atès que aquest és un tema de gran sensibilitat a Gavà Mar, l’equip de Govern 
ens informi si està prevista la centralització dels serveis de pediatria i per tant, 
l’eliminació o reducció d’aquests serveis del Centre Cívic de Gavà Mar. 

 
b) Si aquesta reducció del 40% dels horaris de medicina general és un fet puntual que 

es solucionarà properament o si per altra banda és un fet permanent i cap tarda hi 
haurà al centre cívic de Gavà Mar atenció de medicina general. 

 
c) Ens interessa moltíssim esvair tots els dubtes sobre aquesta qüestió per poder-ho 

publicar al nostre diari digital WWW.GAVAMAR.COM 
 
 
Gavà, 7 de setembre de 2010 


