
Extracte 

ACTA de la sessió ordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament del dia 11 de 

gener de 2017. 

 

..... 

 

Salut Pública i Consum 

 

6.- Aprovació de l'elaboració del Pla Local de Salut del Prat de Llobregat 

(exp. 21943/16). 

 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones del dia 04 de 

gener de 2017, amb el text següent: 

 

“Vist que la Salut Pública és el conjunt d’activitats organitzades per les 

administracions públiques, amb la participació de la societat, per prevenir la 

malaltia així com per a protegir, promoure i recuperar la salut de les persones, tant 

en l'àmbit individual com en el col·lectiu i mitjançant accions sanitàries, sectorials i 

transversals. 

 

Atès que segons l’article Article 25 de la llei 27/2013 de Racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració Local, la salubritat pública a més d’abastar el 

concepte clàssic de protecció de la salut de garantir elements importants del medi 

físic com l’aigua potable, el clavegueram o el control de plagues, s’associa també 

amb l’estat de salut de la població i inclou la promoció de la salut i la prevenció de 

la malaltia. 

 

Basant-nos en el context de les declaracions de l’Organització Mundial de la Salut 

de Helsinki (2013) sobre la Salut en totes les Polítiques i de Shangai (2016) sobre 

Promoció de la Salut; l’Estrategia de promoción de la Salud y la Prevención del 

Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 

el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 sobre un sistema centrat en la persona: 

públic, universal i just; i finalment, el Pla Interdepartamental de Salut Pública de la 

Generalitat de Catalunya (PINSAP) d’intervenció coordinada sobre els determinants 

de la salut de la població, considerem necessària l’elaboració d’un Pla Local de Salut 

al municipi del Prat de Llobregat. 

 

L’Ajuntament ha de tenir un paper motor en la voluntat d’elaboració d’aquest Pla, 

però no es pot oblidar les funcions que altres administracions, organitzacions, 

entitats i ciutadans particulars tenen en la construcció i el manteniment de la salut 

dels ciutadans i de les comunitats, tant a nivell sanitari com comunitari i social. 

 

Els objectius generals d’aquest pla, més enllà i sense perjudici dels Eixos 

vertebradors que es defineixin durant la seva elaboració són: 

 

1. Treballar per la millora de la salut i la qualitat vida del nostres ciutadans.  

2. Coordinar les polítiques de salut pública sempre referint-nos al nostre àmbit 

local i comptant amb la resta de serveis prestats per altres administracions i 

també comptant amb els agents social, amb el propòsit d'incorporar 

l'estratègia de salut a totes les polítiques de forma transversal.  

3. Reduir les desigualtats en salut.  

4. Promocionar hàbits saludables i prevenir els no saludables.  

5. Augmentar la participació ciutadana en l'àmbit de la salut. Amb iniciatives 

com el Consell de Salut, però també amb estratègies d'implicació individual 

dels ciutadans en la cura de la seva pròpia salut. 

Implementar nous programes i accions de qualitat amb criteris d'eficiència i 

eficàcia, en línia amb els avanços científics.  



 

S'acorda: 

 

Primer.- Aprovar l’elaboració del Pla Local de Salut del Prat de Llobregat. 

 

Segon.- Designar a Hèctor Gómez Rodríguez –Cap de Secció de Salut Pública i 

Consum- com a responsable tècnic de l’elaboració del Pla de Salut. 

 

Tercer.- Donar trasllat d’aquesta resolució a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 

Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes i perquè tingui constància 

que aquest Ajuntament compta amb recursos humans assignats a Salut Pública per 

coordinar i liderar el procés d’elaboració del referit Pla.” 

 

Sotmesa la proposta a debat: 

 

Sra. Débora Garcia (regidora de Salut i Consum) 

Tal i com us vam anunciar a la sessió de constitució del Consell i també a les 

Comissions Informatives, portem avui a l’aprovació del Ple l’elaboració del Pla Local 

de Salut de la nostra ciutat. Aquesta aprovació té l’objectiu d’engegar un procés de 

disseny i de construcció del Pla que comptarà amb tots els agents i actors del 

territori, institucions, polítics, tècnics, associacions i d’altres agents socials. 

L’Ajuntament tindrà un paper de motor en el desenvolupament del Pla i també, com 

vam explicar, comptarem amb el suport econòmic o tècnic de la Diputació, motiu 

pel qual portem aquest document al Ple. El Consell municipal de Salut serà l’òrgan 

de participació principal en l’elaboració del Pla de Salut i a través d’aquest ja us 

anirem informant dels passos i de com evoluciona. 

 

Sotmesa la proposta a votació: 

APROVADA PER UNANIMITAT 

 

A favor: 25 

Grup municipal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa: LLUIS 

TEJEDOR BALLESTEROS, PILAR ESLAVA HIGUERAS, RAFAEL DUARTE MOLINA, 

MARGARITA GARCIA DOMINGUEZ, JOAQUIM BARTOLOME CAPDEVILA, SERGI 

ALEGRE CALERO, ALBA BOU JORDA, ANNA MARTIN CUELLO, DAVID VICIOSO 

ADRIA, ESTHER GARCIA FERNANDEZ, LLUIS MIJOLER MARTINEZ 

Grup municipal Socialista: JUAN PEDRO PEREZ CASTRO, MARTA MAYORDOMO 

DESCALZO, ANA ISABEL FERNANDEZ ABAD, DEBORA GARCIA BARRIOS 

Grup municipal del Partit Popular de Catalunya: MIGUEL ANGEL OCHOA OLIVA, 

JUDITH FLORENSA MINGOTE 

Grup municipal d'Esquerra Republicana: JORDI IBERN TORTOSA, NURIA SANAHUJA 

COSTAFREDA 

Grup municipal Ciutadans - El Prat de Llobregat (C's): ANTONIO MIGUEL RUIZ 

REDONDO 

Grup municipal Agrupació de Electores Se Puede El Prat: SANDRA PATRICIA DAZA 

PUENTE 

Grup municipal Guanyem El Prat: CRISTINA SIMON MOLINA 

Grup municipal de Convergència (CDC): INMACULADA LLOPIS CLIMENT 

Regidors no adscrits: JOSE LOPEZ CASTRO, NORMAN MUÑOZ MADRIGAL 

 

En contra: 0 

 

S'abstenen: 0 

 

 


