
 
 

PROCÉS DE CONSULTA SOBRE LA CONSTRUCCIÓ 
D’UN NOU CONSULTORI MÈDIC LOCAL 

 

Recull de consultes  

 
1. Els veïns del carrer Macià, pregunten sobre afectacions de transit; com aquesta zona ja 

té transit, volen saber si comportarà més circulació de vehicles. Cal contemplar que ja 
té l’afluència de  l’escola Rosella, la biblioteca i l’Escola Municipal PC. Si es fa un nou 
equipament es dotaria d’estacionament? 

Resposta alcaldessa: per descomptat que es faria primer un estudi de l‘increment de trànsit i 
es prendrien les mesures pertinents. 

 

2. Es pregunta per la problemàtica d’aparcament. Es dotarà d’aparcament públic? 

Resposta alcaldessa: el nou equipament disposaria de places reservades per us del consultori i 
persones amb discapacitat. 

 

3. Respecte al projecte, la rampa d’accés seràs per cotxe o vianants? 

Resposta alcaldessa: Vianants. 

 

4.  Els veïns plantegen si tindre m consultoris però no tindrem metges? 

Resposta alcaldessa: evidentment es treballa amb cat salut i mutua perquè sigui un consoltori 
amb tos els serveis que corresponen a Viladecavalls i d’altre el projecte també ens facilitarà un 
equipament confortable, accessible en el que es podrà fer serveis assistencials no sanitaris 

 

5. Si ja tenim consultori, perquè fem altre? 

Resposta alcaldessa: perquè aquest no compleix amb la normativa actual això fa que es 
tanques per la covid per no poder oferir els serveis necessaris. A Viladecavalls per població 
només li correspon un cap I Ja tenim el de Can Trias.  

L’ajuntament lluita perquè el departament de Salut no excusi que no disposem de servei. 
Reclamen perquè som un territori dispers i mereixem. 

 

6.  D’on surten els diners? 

Resposta alcaldessa: hi ha una part que subvencionada i la resta amb financement. 



 
 

 

 

 

7. Com afectaria el nou centre sobre l’entorn? 

Resposta alcaldessa: Aquest projecte a part de l’edifici pels servei sanitari, garantirà als veïns 
un espai al voltant amable, accessible i facilitarà la mobilitat peatonal dels veïns del barri de 
can Turu amb el centre. 

S’habiliten zones verdes amb circuits accessibles, zona de passeig. Amb un futur zona infantil. 
Edificació sostenible 

8. De qui serà propietat l’edifici? 
 

Resposta alcaldessa: Municipal. 

 

9. Qui pagarà les despeses de manteniment? 

Resposta alcaldessa: Hi ha conveni amb catsalut 

 

10. Afectacions a l’arbrat, que comporta la obra pel que fa als arbres actuals. 

Resposta alcaldessa: Per la construcció desapareixeran els arbres imprescindibles però es 
replantaran de nous i amb especies que no provoquin al·lèrgies 

 

11. És un edifici sostenble? 

Resposta alcaldessa: Si , amb plaques fotovoltaiques 

 

12. Per què no deixa de ser un consultori i no un Centre d’Atenció Primària, com a Can 
Trias? 

Resposta alcaldessa: No pot ser per les quotes establertes al govern de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

 

 

 


