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GRUP MUNICIPAL AJUNTAMENT DE CIUTADELLA – PSM MÉS PER MENORCA 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM MÉS PER MENORCA AL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. 
 
D’acord amb l’article 68.3 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal del PSM Més per 
Menorca presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella la següent moció. 
 
ASSUMPTE:  SERVEI DE PEDIATRIA A CIUTADELLA 
 
Atès que tot i la bona atenció que donen les metgesses que atenen el servei de 
pediatria del centre de Salut Canal Salat de Ciutadella, cap de les tres places d’atenció 
pediàtrica del centre de salut està ocupada per un metge especialista en pediatria, després de 
la jubilació de l’única pediatra que hi havia. 
 
Atès que aquesta situació només es dóna al centre de Salut de Ciutadella, a la resta de centres 
de salut de l’illa estan atesos per un especialista infantil. 
 
Atès que al servei d’urgències de Canal Salat no hi ha tampoc cap metge especialista en 
pediatria. 
 
Atès que al passat ple del mes de febrer es va aprovar per unanimitat la proposta d’adhesió de 
Ciutadella a la convocatòria d’UNICEF del 2014 per poder optar al reconeixement de “Ciutats 
Amigues de la infància”. 
 
Atès que des del PSM Més per Menorca consideram que s’ha de fer feina des de distints àmbits 
per millorar i garantir com a ciutat els drets dels infants, com pot ser: amb la millora de 
l’assistència sanitària; comptant amb els recursos suficients al Servei de Famílies; 
desenvolupant programes innovadors per treballar la inclusió social conjuntament amb els 
centres educatius; oferint suficients espais públics per al joc dels infants; oferint la suficient 
oferta cultural adreçada als infants; treballant la coresponsabilitat dels infants en relació a la 
seva ciutat... 
 
És per aquests motius que el Grup municipal del PSM Més per Menorca proposa que el ple de 
l’ajuntament aprovi: 
 

1. Instar a l’IB-Salut que cobreixi les places de pedi atra amb metges especialistes al 
centre de Salut Canal Salat de Ciutadella.  
 

2. Instar a l’IB-Salut que mentre no es cobreixin tote s les places de pediatra, 
almenys una d’elles sigui com a mínim coberta per u n pediatra per tal de poder 
donar un millor servei.  

 
3. Instar a l’IB-Salut que doti el servei urgències de l centre de Salut de Canal Salat 

de Ciutadella d’un metge especialista en pediatria.  
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