
 
 

 
 

 

Àrea: SERVEIS DE SUPORT A 
SECRETARIA 
Expedient núm. X2023000020 

 
 

ALÍCIA RIBAS I COSTA, Secretària-  
 
CERTIFICA: 
 
Que el PLE en SESSIÓ ORDINÀRIA el dia 30 de gener de 2023 ha adoptat 

literalment diu: 
 

LLOBREGAT  (X2023000020) 
 

2023DECR000092, de data 25/01/2023, per tramitar la 
notificació amb registre E2023000024, de 03 de gener de 2023 el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, per la qual ha tramès MOCIÓ SOBRE LA MANCA 

en data 19/12/2022, en què es resol incorporar-la al proper Ple Ordinari per a la seva 
Adhesió a la moció aprovad
del Baix Llobregat i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
 
Primer: Adherir-se a la moció aprovada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat en 
data 19/12/2022 i que es transcriu, íntegrament, a continuació: 
 

 
 

equipaments e
fet les inversions necessàries en els darrers anys.  
Els governs locals fa temps que reclamen a la Generalitat una millora de les 

pais existents i 

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.  

 les informacions recollides en el marc del Consell Comarcal de 
Salut, hi ha sis municipis de la comarca que reclamen ampliar els Centres 

Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Just Desvern i obrir el consultori tancat a 
Santa Coloma de Cervelló.  

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.  

força elevada per part dels municipis de la comarca, donat que molts centres 
 els seus horaris i el CUAP permet atendre 

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.  

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 amb facilitat a la xarxa pública de 

proves diagnòstiques.  
D'acord amb tot l'exposat, el Consell de Salut del Baix Llobregat ja va reivindicar, 

al Baix Llobregat amb els recursos i les millores necessàries per poder estar a 
 

ei 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.  
 

següents ACORDS: 
 
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 

Baix Llobregat, així com la revisió d'horaris i serveis als CAP de les àrees 
bàsiques rurals.  
 
2. Consensuar amb les plantilles 
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.  
 

ació dels ambulatoris, consultoris i 

millores necessàries.  
 

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  

 
Segon: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 

-President en el 
 

 
Vist-i-plau       

           La Secretària-Interventora acctal. 
 
(signat i datat electrònicament) 
 
 
 


