
“Vist que el Consell de Salut del Baix Llobregat es va constituir l’any 2019  sent el primer Consell de Salut
en l’àmbit comarcal com a òrgan per promoure la participació dels ajuntaments amb la col·laboració dels agents socials i
econòmics, les institucions, entitats,  plataformes i  associacions comarcals,  representatives implicades en els aspectes
relacionats amb la salut a la comarca.

Vist que entre els objectius de Consell de Salut es troba debatre i valorar aquells assumptes que sotmeti el
Consell Comarcal del Baix Llobregat i els membres del Consell, especialment la informació, seguiment i avaluació dels
diferents programes, activitats i serveis contemplats en el Pla de Salut Comarcal. 

Atès que durant el 2022 el Consell de Salut ha elaborat el dictamen: Atenció primària de qualitat i pròxima
a la ciutadania.

Atès que aquest  dictamen han estat  aprovat  en una primera volta per  la  comissió  d’Atenció Primària
celebrada els dia 8 d’abril de 2022 i seguidament pel ple extraordinari del Consell de Salut, celebrat el passat 28 d’abril de
2022, i proposat per a la seva aprovació pel Ple d’aquest Consell Comarcal.

Vist que el dictamen recull importants reivindicacions dels ajuntaments i dels agents i entitats de Salut de
la comarca i expressen el seu posicionament i reivindicacions sobre la sanitat en l’atenció primària.

Atès que, per a l’assoliment de les reivindicacions que contemplen aquest dictamen, el Consell de Salut
considera indispensable el suport del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Vist l’informe emès per la Coordinadora de Gestió d’Acció Social i Salut  d’aquesta entitat  en data 9 de
maig de 2022, amb diligència de proposta de la Gerència i que s’incorpora a l’expedient.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Donar suport al dictamen “Atenció primària de qualitat i pròxima a la ciutadania”, aprovat pel
Consell de Salut del Baix Llobregat.

SEGON.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi compliment.

El Ple en sessió de caràcter ordinària, celebrat el dia 23 de maig de 2022 (4), i sense perjudici de l’aprovació de l’acta 
de la corresponent sessió, adoptà, entre d'altres, l'acord següent.



TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord i del Dictamen als ajuntaments del Baix Llobregat, a la Diputació
de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Consell de Salut, a les sindicatures de
greuges del  Baix  Llobregat  i  a  la  resta  d’organismes que tinguin  competències,  perquè en tinguin  coneixement  i  als
efectes.”

La qual cosa us comunico als efectes oportuns, i us informo que contra aquest acord podeu interposar els recursos que
s'expressen.

El secretari

“El que se’ls hi comunica als efectes oportuns.”

El Ple en sessió de caràcter ordinària, celebrat el dia 23 de maig de 2022 (4), i sense perjudici de l’aprovació de l’acta 
de la corresponent sessió, adoptà, entre d'altres, l'acord següent.
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