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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PPC SOBRE LA SITUACIÓ DELS SERVEIS 

SANITARIS (Tram. 302-00076/12) 

 

Durant els darrers anys s’ha constatat una reducció del nombre de metges pediatres 

que presten servei a l’atenció primària alhora que el creixement de la població infantil. 

Aquesta tendència està provocant serioses disfuncions en el serveix que s’ofereix tant 

territorialment com funcionalment, el que genera nombroses queixes, justificades, per 

part de la ciutadania que perceben una disminució de la qualitat del servei. 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Dur a terme les mesures necessàries per tal que cada infant i adolescent menor de 

15 anys tingui assignat un pediatra de referència. 

(S’accepta l’esmena número 1 del GP JxCat i GP ERC) 

2. Fixar un objectiu de plantilla de metges pediatres a l’atenció primària de un 

pediatre per cada 1.200 habitants menors de 15 anys, amb una adequada distribució 

territorial que permeti atendre la totalitat de la població infantil. 

Aprovats: Unanimitat (127 vots a favor) 
 

3. Reconèixer la professionalitat de la tasca dels metges de família que desenvolupen 

tasques de pediatria, considerant que aquesta situació s’hauria de produir només en 

casos puntuals, i no com a pràctica habitual com està succeint actualment. 

4. Garantir que la totalitat dels Equips d’Atenció Primària (EAP) de Catalunya disposin 

almenys d’un especialista en pediatria. 

Aprovats:  67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC, CUP i diputada no 

adscrita) i 60 abstencions (JxCat i ERC) 

5. Sol·licitar la convocatòria de més places MIR de formació d’especialistes en 

pediatria, tot incentivant l’exercici d’aquesta especialitat a la atenció primària. 

6. Adoptar les mesures necessàries que incrementin l’interès dels professionals de 

pediatria en la atenció primària com a destinació, i en particular: 

a) Les possibilitats de desenvolupament professional, tot reforçant les eines de 

formació continuada. 

b) Les condicions laborals i retributives. 

c) Les condicions de conciliació familiar. 
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(Transacció amb les esmenes núm. 4 del GP JxCat i GP ERC i núm.1 del GP Cs) 

7. Garantir que l’atenció pediàtrica a l’atenció primària sigui el més resolutiva possible 

i disposi dels mecanismes de coordinació necessaris amb els equips de pediatria 

hospitalària. 

(S’accepta l’esmena núm. 5 del GP JxCat i GP ERC) 

8. Promoure la creació d’equips multidisciplinaris en l’àmbit de la pediatria, reforçant 

els equips d’infermeria especialistes dotant-los de formació continuada que assegurin 

l’actualització de coneixements de manera permanent. 

(S’accepten l’esmena núm. 6 del GP JxCat i GP ERC i esmena núm.2 del GP  Cs) 

Aprovats: Unanimitat (127 vots a favor) 

 


