
                           

ACTA PLE EXTRAORDINARI  

Dijous, 28 d’abril de 2022 a les 13h  
Sala de Plens del Consell Comarcal del Baix Llobregat  

Assistents: 
Isabel Cabré Conesa   Cap Salut . Aj Castelldefels  

Silvia Muñpz Almirante    Regidora Salut. Aj. Cervelló 

Pilar Fernández Selfa   Tècnica Salut . Aj. Cervelló 
Cristina Fernández Mora  Regidora Salut . Aj. Collbató 

Joana Piñero Romera    Regidora Salut. Aj. Cornellà de Llobregat 

Gabriel Soriano Porcella  Regidor Salut . Aj. El Prat de Llobregat  

Esther Navarro Robledo   Tècnica Salut . Aj. d’Esparreguera 

Carme Esquirol    Directora Benestar. Aj .Gavà 

Salut González Martin   Regidora Salut . Aj. Sant Boi de Llobregat  

Josep Gómez de la Cruz   Tècnic Salut. Aj. Sant Feliu de Llobregat 

Montserrat Tobella Canals   Regidora Salut. Aj. Sant Andreu de la Barca  

Anna Orta Calvet    Tècnica Salut Pública . Aj. Sant Just Desvern  

Anna Roca Alberch    Tècnica Salut. Aj. Santa Coloma de Cervelló  

Rosa Maria Bayo Corderas   Delegada del Consell Consultiu de la Gent Gran del BLL 

Juan Garcia Alvarez    Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat 

Miguel Angel Merino Sánchez   CCOO Baix Llobregat 

Inmaculada Burillo Gil    CSMA Sant Feliu de Llobregat 

Agueda Solivellas Gorchs   CSMA Sant Feliu de Llobregat 

Julian Carrasco González  Favbaix, Fòrum Social Baix 

Juan Carlos Carrera Amo  Federació Serveis Públics. UGT 

Lourdes Ruiz Dominguez  UGT Baix Llobregat 

Daniel Fernández Ponce   Servei Català de la Salut 

Assistents CCBLL: 
Gina Pol Borràs    Consellera de Salut  
Vicky Castellanos Núñez   Consellera  Feminisme i Gent Gran  
Monica Chaves Matillas   Tècnica Feminisme i Gent Gran  
Antonia Regalado Garcia   Tècnica Consell de Salut 
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Excusen assistència 
Lourdes Armengoll   Regidora Salut de Castelldefels  
Sara Prados Luque   Tècnica de Salut  Aj. Abrera 
Victoria Gázquez     Tècnica de Salut Pública. Aj. Olesa de Montserrat 
Ada Agut Domènech    Tinenta Salut. Aj. Olesa de Montserrat  
Loren Rider Jímenez    Regidora de Salut.  Aj. Sant Feliu de Llobregat 
Rosa Fiol     Vicepresidenta d’AEBALL 
Fernando Girón    Cap Agència Salut Pública de Catalunya  
Francesc Arrufat    President Clúster Salut Mental Catalunya 
Gemma Valeta     Gerent Regió Sanitària Metropolitana Sud  

Ordre del dia 

1. Benvinguda 
2. Debat i votació del Dictamen 
3. Seguiment de la comissió de treball  
4. Torn obert de paraules.  

A les 13 h comença la reunió presencialment  i la consellera de Salut del Consell Comarcal, Gina Pol, 
dona la benvinguda a les persones que hi participen acompanyada de la consellera de Feminisme i 
Gent Gran, Vicky Castellanos. 
Seguidament, es comparteix un PowerPoint on es recull informació dels formularis que han emplenat 
els/les professionals de la salut dels ajuntaments de la comarca, les idees recollides en les visites de la 
consellera als municipis del Baix Llobregat i per últim les dades que hi ha al CatSalut que han servit per 
matissar mes la informació. Tot això, es presenta en forma de mapes i d'idees que es recullen al dicta-
men. 
La consellera comenta que el dictamen s’ha anat modificant i millorant gràcies a les aportacions que 
s’han fet des de sindicats, ajuntaments i altres òrgans i recorda que aquest contingut també es va pre-
sentar en la passada reunió  de la comissió d’Atenció Primària. Per tant el document que es presenta és 
el que recull el màxim de propostes que s’han fet fins ara.  
A part de la informació textual, els mapes resulten ser una visió gràfica dels equipaments i serveis que 
hi ha al territori i  es comenta que s’aniran modificant a mesura que no concordin amb la realitat com ha 
estat en el cas de Gavà que ha notificat que hi havia una errada. 
Tot i que el contingut es troba al CatSalut, aquests mapes es permeten tenir una visió gràfica de la reali-
tat de la comarca on es poden comprovar el que hi ha i els fluxos entre zones.  
Amb aquests es referencien els CAPs i CUAPs i d’altres com l’atenció a la salut mental per posar en 
valor la importància que te, també s’ha integrat un altre àmbit que no depèn de les conselleres Vicky i 
Gina,   però que reflexa les dificultats d’accés que té la població a alguns equipaments quan tenen per 
exemple urgències pediàtriques o d’especialistes , per tant s’haurà de treballar aquesta mobilitat  amb la 
consellera Laia Flotats i amb les entitats que s’encarreguen del transport.  
Es comenta que tota aquesta informació textual i gràfica es penjarà a l’espai Consell de salut de la web 
del Consell  Comarcal del Baix Llobregat. 
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Seguidament la  consellera de salut obre el torn de paraules manifestant que com el dictamen ja s’ha 
enviat i tothom ha  pogut fer les esmenes pertinents , no cal repetir el contingut i dona la paraula als 
presents i comenta que hi ha un àmbit  prioritari que es com es treballa aquesta salut comunitària, per-
què s’entén que hi ha una dispersió  en les formes de treballar de cada ajuntament  i proposa que seria 
bo establir un mínim denominador comú entre tots evidentment impulsat des del Consell de Salut del 
Baix Llobregat.  
Intervé ……… no están  gravades les preguntes, suposo perquè no s’havia connectat el micro 
OMG!! 
Gina, respon dient que la primera proposta sobre retribució es podia incloure en els punt dos dels 
acords, i en quant al reconeixement dels professionals sanitaris es pot posar en la explicació dels 
acords en el tercer paràgraf.  
També es diu que sobre la negociació col·lectiva entre ajuntaments i sindicats que és un tema que 
s’està parlant i que aconsella no incorporar allò que pugui quedar desfasat en el document quan arribi al 
ple del Consell Comarcal, ja que es possible que hi hagi canvis. Tot i així, diu de posar alguna frase  de 
la negociació col·lectiva i comenta que es també ja es va incorporar la petició de l’increment.  

A continuació Gina llegeix l’ aportació   enviada per  Cristina Romeu des de SanJoan Despí que traslla-
da que :  “caldria mes psicolegs per a treballar l'autoestima i les emocions, nutricionistes per a temes  
d'alimentació, fisioterapeutes per a prevenció postural.....i els metges i infermeres que es quedin en els 
ambulatoris fent atenció al pacient, reforçant els ambulatoris amb auxiliars de clínica per a tasques sim-
ples i administratius per a atendre telèfon…." 

Gina diu que en diferents punts del dictamen ja queda recollit aquesta demanda, l’àmbit de salut mental 
i les mancances de professionals,  tot i així  demana als presents que opinin si cal incorporar quelcom 
més. I diu que les figures hi son, però una altra  cosa son les funcions d’aquestes i que ha d’estar a la-
consideració  de qui tingui aquesta competència.  

També,  Rosa Almiñana de l’Hospital Sagrat Cor ens escriu que: “la saturació dels serveis, la salut men-
tal primària infanto juvenil, te moltes dificultats actualment per poder ingressar, ja sigui a h. Dia o a 
URPI, Uca. També ens trobem amb moltes dificultats per derivar al servei especialitzat SESM-DI. Això 
representa que cassos greus , que s'han incrementat després de la pandèmia, s'han de sostenir com 
podem, des de Csmij”. 

També es comenta que és un debat que ha sortir al territori i a les comissions, però la voluntat es con-
sensuar el text.  
Es dona pas a la votació i  

Una altra pregunta ….. 

Gina respon que sí està recollit en el punt set dels acords recuperar el horaris de l’assistència  i el tema 
de mobilitat que expliquen des de Sant Andreu de la Barca ésun problema  detectat en tota la zona nord 
i que s’ha recollit  perquè  molts ajuntaments han coincidit  en aquesta petició  

A la votació no hi ha vots en contra, ni abstencions així queda aprovat per les persones assistents i es 
diu que es procedirà  a elevar-ho al plenari seguint el model del Consell Consultiu de la Gent Gran del 
Baix Llobregat que elaboren  dictàmens amb el màxim de consens possibles que obren camins. Ara 
tenim la responsabilitat tècnica i política de defensar l’Atenció Primària. 
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El tercer punt de l’ordre del dia és  parlar de les comissions de treball i es passa el powerpoint amb el 
que s’ha fet i el que s’està preparant, es diu que la comissió que està més endarrerida és la de salut i 
serveis socials, però que s’està buscant contactar amb la nova Agència Integrada de Serveis Socials i 
Salut per oferir al territori una jornada informativa i pràctica, així que es demana que si hi ha alguna per-
sona que treballi amb aquesta agència  que pugui compartir contacte o experiència amb el Consell de 
Salut.  
També es parla de la pròxima jornada de treball sobre salut mental que compta amb la professionalitat 
de la Federació de Salut Mental especialitzada en dinàmiques de treball per detectar i impulsar la inicia-
tives de salut mental comunitària transferint aquesta filosofia per donar un valor afegit  a les dinàmiques 
que ja estan en marxa o aquelles que es volen iniciar.  

I per últim la de Salut i Dona amb la que  compartim la lluita per la igualtat en l’àmbit de la salut es treba-
llarà com a subseu l’estudi del cos de la dona en la ciència i en la medicina, i gràcies amb la col·labora-
ció de  l’hospital del Broggi es portarà a diferents dones que treballen com especialistes des de diferents 
àmbits professionals el gènere per elaborar un document precongressual.  
I es comenta la difusió dels dies internacionals on es proporciona un material com a tasca divulgativa 
per utilitzar i compartir i incorporar allò que s’escaigui.  
Es comunica que l’ultima setmana de juny n’haurà un altra ple.  
I sense més qüestions finalitza la reunió a les 13:40 h agraint l'assistència a les persones assistents i 
dient que consultin la web per emplenar els formulari d’assistència a les comissions i es diu d’enviar 
l’estudi de Prisma com a full de ruta.  
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