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Assumpte: Moció que presenten els grups municipals PSC-CP i EEC-ECG relativa a la 
manca d'infraestructures sanitàries al Baix Llobregat
Àrea / Unitat: SECRETARIA - Francesc Fernández Ferran
Destinataris: Daniel Farriols Paulo farriolspd@esparreguera.cat

MOCIÓ  QUE  PRESENTEN  ELS  GRUPS MUNICIPALS PSC-CP I  EEC-ECG  RELATIVA  A  LA
MANCA  D'INFRAESTRUCTURES  SANITÀRIES  AL  BAIX  LLOBREGAT  APROVADA  PEL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

El Baix Llobregat pateix un important dèficit d’infraestructures sanitàries i  els equipaments
existents  s’han  anat  deteriorant  progressivament  sense  que  s’hagin  fet  les  inversions
necessàries en els darrers anys.

Els governs locals fa temps que reclamen a la Generalitat una millora de les instal·lacions
sanitàries actuals, així com ampliacions d’espais existents i obertures de nous equipaments
d’atenció primària per cobrir la demanda pública existent al conjunt de la comarca.

Els equips professionals demanen que els espais i els edificis actuals garanteixin unes millors
condicions de treball,  fet que passa per reformes o ampliacions que les restriccions de la
pandèmia han evidenciat que són més necessàries que mai.

D’acord amb les informacions recollides en el marc del Consell Comarcal de Salut, hi ha
sis municipis de la comarca que reclamen ampliar els Centres d’Atenció Primària existents
com són Gavà, Esparreguera, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Just
Desvern i obrir el consultori tancat a Santa Coloma de Cervelló.

Altres municipis reclamen al departament de Salut l’obertura de nous amb ambulatoris donat
el  creixement  de  la  població  i  les  necessitats  detectades.  És  el  cas  de  Gavà,  El  Prat  de
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Andreu de la Barca i Sant Climent de Llobregat.

La demanda d’un nou CUAP al seu municipi o a la seva zona d’influència és força elevada per
part dels municipis de la comarca, donat que molts centres d’atenció primària han reduït els
seus horaris i el CUAP permet atendre urgències sense passar per l’àmbit hospitalari (també
patint  col·lapses en urgències).  Els  municipis  que demanen disposar  d’un nou CUAP són:
Abrera, Esparreguera, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent
de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.

Disposar d’equipaments adequats i ben comunicats, i una xarxa potent de professionals és
essencial  per  garantir  una atenció de qualitat  i  de proximitat.  Les persones amb mobilitat
reduïda, les persones grans o la població amb necessitats diverses requereixen poder accedir
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amb facilitat  a  la  xarxa pública  de  salut,  ja  sigui  per  rebre  atenció  especialitzada,  serveis
d’urgències 24 hores o proves diagnòstiques.

D'acord amb tot l'exposat, el Consell de Salut del Baix Llobregat ja va reivindicar, a través d’un
dictamen aprovat en aquest plenari, un sistema d’atenció primària al Baix Llobregat amb els
recursos  i  les  millores  necessàries  per  poder  estar  a  l’alçada  de  les  necessitats  de  la
ciutadania. Es manté a dia d’avui la mancança de professionals; d’infraestructures adequades;
de major horari d’atenció presencial i de major necessitat d’acompanyament, d’accessibilitat
digital, així com el desenvolupament d’un servei de transport públic adaptat a les necessitat de
mobilitat sanitària de la comarca. Val a dir que la ciutadania està decaiguda, ja no troben els
recursos necessaris a la sanitat pública i els busquen a la privada. La qual cosa no afavoreix la
continuïtat del sistema, per això invertir és protegir.
això invertir és protegir.

Per tot això, la totalitat dels grups comarcals proposen al Ple l’adopció dels següents:

1. Obrir un espai de diàleg i de planificació amb el Departament de Salut de la Generalitat
de  Catalunya  per  analitzar  municipi  a  municipi  les  necessitats  d’infraestructures
existents o de nova creació en l’àmbit de l’atenció primària al Baix Llobregat, així com la
revisió d'horaris i serveis als CAP de les àrees bàsiques rurals.

2. Consensuar amb les plantilles existents als centres d’atenció primària de la comarca la
millora dels espais de treball a les necessitats dels professionals i de la població, donat
que molts centres han quedat petits o envellits al territori.

3. Continuar reclamant un Pla d’actualització dels ambulatoris, consultoris i CUAPs
necessaris a la comarca, així com un calendari d’execució de les obres i millores
necessàries.

4. Agrair  als  ajuntaments  del  Baix  Llobregat  la  disponibilitat  d’espais  municipals  i  al
departament de Salut per tal de poder garantir zones de vacunació de la COVID i de la
grip o bé espais per a desenvolupar els grups de salut comunitària.

5. Traslladar aquests acords a les alcaldies dels 30 municipis del Baix Llobregat, així com 
al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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