
ACTA Consell Municipal de Salut                                                          

Reunió comissió de treball cardioprotecció 29 de juny de 2017                                          

A les oficines municipals del c. Centre, 26-30, planta baixa, a les 18 hores del dia 29 
de juny de 2017, s’inicia la reunió del Grup de treball per actualitzar el programa de 
cardioprotecció del Prat de Llobregat 

L’ordre el dia serà el següent: 

1. Constitució del grup de treball, definició d’objectius i organització del  calendari 
de treball. 
2. Presentació de l’informe sobre la situació actual del programa de 
cardioprotecció del Prat de Llobregat. 
3. Propostes de millora del programa de cardioprotecció. 

Per part de l’Ajuntament, presideix la sessió la Regidora de Salut Pública i Consum 
Débora García Barrios i actua com a Secretari el Cap de Servei de Salut Pública i 
Consum, Héctor Gómez Rodríguez.  
 
Hi assisteixen les següents persones: 
 
Representants polítics municipals: 

Anna Torres i Jordi Ibern d’ERC 
Cristina Simón, de Guanyem El Prat 
Rafael Millan, de Ciutadans 
 
Representant dels serveis de salut territorials: 

Susana Veiga, metgessa (Centre d’atenció Primària “17 de setembre”) 

Representants d’entitats de salut: 

José Durán, Asociación contra la muerte súbita José Durán #7 
Isabel Freitas i Juan Carlos Serret, Plataforma en defensa de la Salut i la Sanitat 
Pública El Prat 
Carlos García, Creu Roja El Prat 
 

Personal tècnic de l'Ajuntament: 

Antonio Hernández, director de l’Àrea d’Esports i Salut Pública 
Carme Alguacil Punzano, tècnica del Servei de Salut Pública i consum 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
Obre la sessió la Presidenta Débora García Barrios, que agraeix l’assistència a tothom 
i dóna per constituït el grup de treball per actualitzar el programa de cardioprotecció 
del Prat de Llobregat. A continuació, pren la paraula Antonio Hernández, director de 
l’Àrea per explicar l’Informe sobre la situació actual. En relació al primer punt de l’ordre 
del dia, queden fixats els objectius següents: Analitzar l’estat de la situació actual dels 
recursos de cardioprotecció a la ciutat i  proposar recomanacions a l’Ajuntament per al 
desenvolupament d’un nou Programa de cardioprotecció que tingui en compte les 
darreres novetats científiques i experiències de bones pràctiques.  



I en quan a calendari, a més de la reunió que s’està celebrant avui, 29 de juny, es fixa 
la següent, de presentació de conclusions, per al mes de setembre 2017.  

2) S’annexa el quadre projectat a la sessió del desplegament de desfibril·ladors i 
propostes de millora  



 

 
 
 



 
RESUM INTERVENCIONS 
 
José Duran es presenta i fa un breu repàs de la historia de la seva entitat, nascuda  
l’any 2009, i resum: “davant una aturada cardíaca, es poden fer moltes coses”. Hi 
afegeix que estaria bé que hi haguessin algunes unitats visibles a la via pública com 
elements sensibilitzadors i de visualització. Posa d’exemple la ciutat de Girona. 
 
Jordi Ibern (ERC) pregunta si hi ha previst que es posin als centres cívics: Delta del 
Llobregat i Palmira Domènech. Des de l’Ajuntament s’informa que el primer centre és 
de titularitat de la Generalitat i el segon està pendent de construcció. També s’informa 
que els desfibril·ladors han d’atendre el territori i no només l’edifici. Per tant s’ha de 
tenir en compte l’horari dels equipaments on es col·loquen. Anna Torres (ERC) posa 
sobre la taula la qüestió de com sensibilitzar els gimnasos privats.    
 
Isabel Freites pregunta sobre el cost dels desfibril·ladors. Des de l’Ajuntament 
s’informa informa que hi ha diversos preus que oscil·len entorn als mil euros. També 
pregunta sobre com està plantejada la formació des de l’Ajuntament. El cap del Servei 
de Salut Pública i Consum explica que hi ha una gran oferta formativa  en primers 
auxilis i Reanimació Cardiopulmonar (RCP) que s’ofereix dins la Guia educativa, 
adreçada a centres educatius i també a entitats i col·lectius del Prat. Les propostes 
realitzen a través d’entitats amb autoritat en la matéria, concretament Creu Roja i 
l’Associació contra la muerte súbita José Durán #7  
 
Carlos García de Creu Roja El Prat explica breument en què consisteix la formació 
impartida en primers auxilis i Reanimació Cardiopulmonar (RCP). 
 
CONCLUSIONS 
 
Es proposa “centralitzar” el control dels desfibril·ladors que hi ha a la ciutat, i que sigui 
Héctor Gómez,  cap del Servei de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament del Prat, qui 
controli el tema. També es proposa que hi hagi una partida pressupostària municipal 
específica. Considera molt important  el manteniment dels aparells  i la formació 
adequada al personal que ho farà servir. 
 
Hi ha l’acord de fer una campanya potent de sensibilització i formació específica sobre 
cardioprotecció, fruit del treball de la comissió. 
 
S’informa també que el proper dimarts 11 de juliol a les 12 h, a l’Aula 4 del Centre de 
Promoció Econòmica se signarà l’Aprovació del conveni de col·laboració amb 

l'Associació Barcelona Salut per a la instal·lació d'un aparell de desfibril·lació 

automàtica (DEAS) en el mercat municipal, en el marc del projecte de 

cardioprotecció dels Mercats. 

S’acorda que a la propera reunió que es farà al setembre, es confeccionarà un 
document de conclusions per al seu debat i implementació. 

 

 


