
   
 
MOCIÓ PER A GARANTIR EL SERVEI DE PEDIATRIA ALS CENTRES D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA  
 
 
L'atenció per part de professionals pediatres dels menors de 15 anys comporta 
substancials beneficis per al sistema sanitari i per als mateixos i les mateixes pacients, 
com és la millora de la diagnosi precoç, el millor control de les patologies cròniques i la 
disminució de realització de proves complementàries i de prescripció de fàrmacs que 
són innecessaris. 
 
Malgrat això, actualment, la Societat Catalana de Pediatria calcula que a Catalunya 
falten més de 250 pediatres. Alerten, a més, que el nombre de jubilacions de pediatres 
és superior al nombre de nous professionals en formació i adverteixen que la taxa de 
reposició està per sota del I’1 per 1, situant-se en un 0,8. L'any 2010-2011 es van 
formar 63 pediatres a Catalunya i aquest últim any 64 han començat aquesta 
especialitat però, amb l’agreujant que, durant aquests 8 anys, hi ha hagut un augment 
de 40.000 infants a Catalunya. S'ha de sumar, també,  que de les places MIR de 2017, 
només es van quedar a Catalunya un 11% d'aquests pediatres.  
 
Aquesta manca de pediatres a l’Atenció Primària és generalitzada a tot el territori 
català i són moltes les plataformes creades per defensar el manteniment de 
l’especialitat als CAP’s.  
 
Quan es produeix una vacant, des de fa un temps, no es cobreix i són els metges de 
família els que atenen les necessitats de la població assignada. Al mateix temps que es 
van concentrant en el territori les consultes de pediatria, aquestes concentracions van 
en contra del criteri d’atenció de proximitat i moltes vegades es fa amb molt poca 
informació i transparència. 
 
El mateix departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha xifrat aquest grup de 
metges de família, que han assumit la consulta de pediatra, en un 20% dels 
professionals que hi ha a l'atenció primària, tot i que assenyalen que totes i tots ells 
tenen una formació específica en pediatria. 
 
Aquesta manca de pediatres es deu, entre altres raons, per la insuficient convocatòria 
de places de metges interns residents (MIR) i perquè no hi ha cap estratègia per 
facilitar la permanència dels especialistes a l’Atenció Primària, ni facilitant una 
formació continuada ni amb condicions laborals adequades. 
 
Des de la Generalitat diuen que es plantegen "redefinir la cartera de serveis de 
pediatria", però sense donar més detalls, el que genera més dubtes a les famílies que 
veuen com les i els especialistes en Pediatria deixen d’estar als seus Centres d’Atenció 
Primària. 
 
Per aquests motius, el GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA insta al PLE de l’Ajuntament de 
Premià de Mar a adoptar els següents acords: 

 



   
 
 

1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar un estudi de totes les 
Regions Sanitàries sobre les necessitats de Pediatres a l’Atenció Primària.  
 
2.- Establir les accions i un calendari per reposar i dotar de l’especialitat de Pediatria 
als CAP’s, d’acord amb el que en surti de l’estudi realitzat i garantint, en tot cas, 
l’equitat territorial, convocant les places de Metges Interns Residents necessàries. 
 
3.- Deixar de concentrar serveis i facilitar la permanència dels i les especialistes a 
l’Atenció Primària. 
 
4.- Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya 
i a l’Associació Catalana de Municipis. 
 
 
Premià de Mar, 13 de febrer de 2019 
 
 
Olga  Safont  Anguita 
Regidora PSC-CP 
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