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CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

• L’Ajuntament ha encarregat la 
redacció del projecte d’ampliació i 
reforma del Centre d’Atenció
Primària.

Objectius: 

• Redimensionar aquest 
equipament per tal que pugui 
donar servei a una població de 
30.000 habitants.

• Oferir una assistència primària 
adient d’acord amb les necessitats 
derivades del creixement de la 
població.
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• Projecte adjudicat als arquitectes 
Charmaine Lay, Carles Muro i 
Joaquim Rosell per un import de 
25.800 euros (IVA inclòs) que 
avança l’Ajuntament. 

• Pas previ a la signatura d’un 
conveni amb el Servei Català de 
la Salut per establir el calendari i 
finançament definitiu de l’obra

• El pressupost de les obres és 
d’uns 400.000 euros.
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Calendari previst

• Elaboració del projecte (darrer 
trimestre del 2009)

• Signatura del conveni amb el 
Servei Català de la Salut (primer 
trimestre del 2010)

• Licitació i inici de les obres 
(2010) 
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Trets principals

• Reforma de 125 m2 d’espais ja 
existents

• Ampliació de la superfície de 
l’edifici en 130 m2

• Això permetrà passar de 19 a 26 
consultes. S’obre la possibilitat 
que el servei creixi en nombre de 
professionals, ja que en 
l’actualitat es troba al 100% 
d’ocupació.
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Ampliació

• Es farà pel carrer de Jaume I
fins al límit del solar de 
l’equipament.

• 4 noves sales de consulta (i 
les respectives sales d’espera) 

• Reorganització de les sortides 
d’emergència

• Façana que oferirà llum solar a 
l’interior i protecció visual de 
l’exterior.
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Reforma

• Recuperació de 2 sales 
d’espera ocupades en l’actualitat 
per dues consultes creades 
recentment.

• Reducció de l’espai d’arxiu,
per crear una nova sala de 
treball administratiu i una nova 
consulta per a urgències. 

• Creació de dues noves 
consultes a l’espai dels vestidors 
de l’aula d’educació sanitària. Ús 
especialitzat per psiquiatria i 
psicologia.
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Simulació de la part que s’ampliarà del CAP
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Àrea a reformar Àrea a ampliar



7 consultoris nous



De 19 a 26 
consultoris



• 10 metges de família

• 12 infermeres

• 4 pediatres

• 1 odontòleg

• 1 ginecòleg

• 1 llevadora

• 1 psicòleg

• 1 psiquiatre infantil

• 1 psiquiatre d’adults

• 1 treballadora social
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