
 

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT  

CELEBRADA L’ONZE DE NOVEMBRE DE 2020 

(ESBORRANY) 

A les 16:00 hores, per mitjans telemàtics, a través de la plataforma zoom, es reuneix el Consell 
Municipal de Salut del Prat de Llobregat per dur a terme sessió ordinària i tractar els assumptes de 
l’ordre del dia. 
 
Ordre del dia 

1. Informe sobre l’afectació de la pandèmia de la covid-19 al Prat de Llobregat 
2. Informe sobre el desenvolupament del Pla local de salut 2019-2023 
3.  Altres propostes presentades per les persones membres del Consell:  

- Desfibril·ladors en els centres escolars i llars bressol del Prat de Llobregat (Proposat pel 
representant del Grup Municipal de Ciudadanos) 

 (Llista de confirmació d’assistència al final d’aquest document) 

Desenvolupament de la sessió:  

Marina García 

Presideix la reunió Marina García, regidora delegada de Salut Pública i Consum i presidenta del Consell 
Municipal de Salut que dóna la benvinguda a les persones assistents i detalla la presència de 
representants dels grups polítics municipals, del Departament de Salut de la Generalitat, dels serveis 
d’atenció primària, dels serveis locals de salut mental, d’entitats de salut, d’entitats socials i de 
persones amb discapacitat, representants de sindicats, d’empresariat local, d’associacions veïnals i 
també de personal tècnic municipal. Aquesta és la sessió ordinària del Consell de Salut de 2020 
endarrerida per la crisi sanitària causada per la pandèmia de la covid-19 i que obliga a fer-la en format 
virtual. 

Abans de presentar l’informe sobre l’afectació de la pandèmia de la covid-19 del punt primer de l’ordre 
del dia, dóna la paraula a l’alcalde Lluís Mijoler que fa una valoració de la situació al Prat de Llobregat.  

Lluís Mijoler -  Valoració de la situació de la Pandèmia de la covid-19  

L’alcalde expressa l’agraïment per l’assistència especialment a les professionals de la salut, per la seva 
entrega i el seu treball sense descans en la lluita contra la pandèmia i per la cura de la salut de tota la 
població. Remarca la necessitat de posar en valor els serveis públics amb la salut al centre de les 
prioritats de totes les polítiques públiques, juntament amb altres serveis essencials com els serveis 
socials, l’educació i la seguretat. La gestió municipal de la pandèmia per la covid-19 des del passat mes 
de març ha passat per diferents etapes en les quals l’Ajuntament ha adaptat progressivament els 
recursos i serveis municipals a aquesta situació d’emergència sanitària sense precedents, reorganitzant 
el funcionament dels diferents departaments i modificant les seves prioritats:  

- Col·laboració estreta amb l’atenció primària, amb l’hospital de Bellvitge i amb les residències de 
gent gran subministrant materials: des de mascaretes, bates i pantalles a llits i mobiliari per a 
l’hospital o pulsioxímetres per al seguiment domiciliari de pacients. 

 
- Suport als col·lectius més vulnerables reforçant els serveis socials, gestionant ajuts d’urgència i 

beques menjador, incrementant els àpats a domicili i també l’atenció a la salut mental. 
 

- Coordinació amb el departament d’educació i els centres educatius per iniciar un curs segur. 
Lliurament de 221 tauletes tàctils a alumnat d’ESO durant el confinament.  

 



- Promoció de l’acord de ciutat per a la reconstrucció socioeconòmica amb els sindicats, 
comerciants, empresariat i entitats de la ciutat. 
 

- Des de Cultura i Esports han adaptat els equipaments i les activitats a les diferents etapes 
d’aquesta crisi, des de les classes virtuals fins a l’adaptació d’espais públics per fer activitat 
física. 
 

- Aprofundiment en la digitalització dels tràmits administratius a l’Ajuntament, mitjançant el 
foment del teletreball, etc. etc.  

L’Alcalde destaca el comportament exemplar de la ciutadania del Prat, del jovent, de la gent gran, de 
la gran majoria de la població, per la seva responsabilitat i pel compliment d’unes mesures de 
contenció que han estat i estant sent duríssimes. Aquí el paper de les entitats ha estat molt rellevant, i 
ho ha de continuar sent, com a corretja de transmissió de valors.  

La majoria dels sectors econòmics estan afectats per aquesta crisi, i l’Ajuntament estarà al costat del 
procés de recuperació i podran comptar amb la solidaritat i el compromís, les/els treballadors dels 
sectors de la restauració, del comerç, dels serveis com ara tot el personal de l’aeroport o la gent de la 
cultura i l’esport. 

Per últim, transmet el seu pesar per totes les famílies afectades directament per la malaltia, a moltes 
que han perdut persones estimades sense poder acomiadar-se. 

Marina Garcia - primer punt de l’ordre del dia 

Desenvolupament del primer punt de l’ordre del dia: l’ Informe sobre l’afectació de la pandèmia de la 
covid-19 al Prat de Llobregat. La primera part la presentaran conjuntament Daniel Fernández que és el 
director del sector sanitari Baix Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat de l’Àmbit 
Metropolità Sud de la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut i Rocío Moreno que és la 
directora del Servei d’Atenció Primària Delta litoral de l’Institut Català de la Salut. Desprès obrirem un 
torn de paraules.  

Antonio Hernández, director de l’Àrea de Benestar i Salut de l’Ajuntament, informa dels dispositius que 
té l’Ajuntament per afrontar la crisi sanitària sense precedents. 

El Prat ha estat una ciutat especialment castigada per la pandèmia de la covid-19. En la primera onada 
van tenir uns índexs de casos molt elevats, per sobre de les poblacions del voltant i almenys 93 
defuncions, la majoria gent gran, amb un brot dramàtic a la residència Onze de Setembre a finals de 
març. En aquesta segona onada, el nombre de casos està sent altíssim, com a tota l’àrea 
metropolitana i Catalunya, i continuen morint moltes persones. Almenys 127 pratencs i pratenques, 
fins a dia d’avui, figuren als registres de defuncions causades per la covid-19. 

Daniel Fernández i Rocío Moreno – Informe sobre l’afectació de la pandèmia de la Covid-19 
al Prat de Llobregat 
 
Intervé primer Daniel Fernández, referent directe del Departament de Salut, que fa una extensa 
explicació (document adjunt a l’acta, Annex I) de com s’ha desenvolupat la pandèmia al Prat en 
comparació amb els altres municipis del voltant.  

Seguidament, intervé Rocío Moreno, directora Servei d'Atenció Primària (SAP) Delta del Llobregat, que 
complementa l’explicació amb un informe exhaustiu sobre el funcionament de l’atenció primària 
(document adjunt a l’acta, Annex II). 

Una vegada fetes les presentacions, Marina García, presidenta del Consell, convida a la participació i 
obre el torn de paraules. 

Torn obert de paraules  

El resum de les intervencions és el seguent: 



Jordi Hueto, de Creu Roja, reitera l’oferiment d’estar a disposició de tothom per ajudar a combatre la 
covid-19. Demana que les presentacions estiguin a l’abast de tothom. 

Joan Carles Serret i Isabel Freitas, de la Plataforma en defensa de la salut pública, descriuen les 
condicions millorables de les persones que fan cues a les portes dels CAP. Rocío Moreno explica que el 
cas de les analítiques és difícil de resoldre; s’ha d’intentar fer el contacte via telemàtica a través de La 
Meva Salut i/o web de programació de visites, deixant un missatge, ja que a vegades els telèfons estan 
sobresaturats. Per això les PCR s’han programat fora dels ambulatoris, per evitar la concentració de 
persones. Isabel Freitas comenta que en el seu cas no té resposta a un missatge deixat a La Meva 
Salut. En referència amb la utilització de La Meva Salut, s’explica que des de l’Ajuntament s’està 
donant suport a les persones que no estan familiaritzades amb les eines telemàtiques. També des del 
Centre de Promoció Social Francesc Palau s’informa que al centre hi ha persones voluntàries 
disposades a donar suport. 

Isabel Freitas continua dient que la gent necessita respostes, i ser atesa. Ha fet una consulta a La 
Meva Salut i no té resposta. En relació amb la campanya extensa de vacunació contra la grip, comenta 
que no es pot dir que és per a grups de risc, perquè en un principi es va adreçar a tota la població, i és 
tota la població la que s’ha de vacunar. Pregunta si es fa un seguiment als instituts per temes de la 
covid. I si tots els centres educatius tenen el mateix protocol. 

Pregunta Joan Carles Serret sobre el funcionament de les urgències. Rocío Moreno contesta que el 
CUAP funciona les 24 hores, els 365 dies de l’any. 

Blas Corredor, de Marea de Pensionistas y Jubilados del Prat, expressa els obstacles per contactar amb 
els ambulatoris per les dificultats que algunes persones tenen amb els canals telemàtics. Sol·licita que 
les persones no hagin d’esperar a fora, al carrer. Emplaça a buscar espais alternatius d’espera a 
cobert. Que les persones, especialment la gent gran, tinguin suport per fer tràmits telemàtics, un cop 
s’han desplaçat als ambulatoris. 

Jordi López manifesta el seu acord amb Blas Corredor, de Marea de Pensionistas y Jubilados del Prat. 
No veu bé que les persones grans s’hagin d’adreçar a un altre servei per resoldre els problemes de 
comunicació amb els serveis de salut. Li preocupa el tema de les vacunes de la grip, ha sentit a 
persones que han dit que no hi ha vacunes. Les dificultats d’atenció telefònica amb els ambulatoris no 
són noves. S’hauria de reforçar l’atenció telefònica. Rocío Moreno reitera la qüestió que la manca de 
vacunes ha estat puntual per raons d’espai, per la impossibilitat  d’emmagatzemar-ne grans quantitats 
en fred, però que s’ha anat solucionant. 

Miquel Alvira dona suport a les propostes de Joan Carles Serret i Blas Corredor, proposa trobar la 
forma d’agilitar les atencions assistencials, en especial a gent gran i persones amb discapacitat 
intel·lectual pel que fa les esperes al carrer. En aquest sentit, convida a estudiar conjuntament entre 
l'Ajuntament del Prat i les autoritats sanitàries competents, la forma de desvincular els tractaments de 
covid-19 com ara les PCR, o visites mèdiques amb símptomes del virus, en definitiva tot el que fa 
referència al tractament de persones sobre la covid-19. Una altra via haurien de ser els serveis 
assistencials de tota la vida respecte a la resta de patologies, com s'ha fet sempre als CAP i tret de les 
urgències amb cites prèvies. Comenta que hi ha centres cívics municipals amb extraordinàries 
instal·lacions que en aquests moments potser estan desaprofitades, i que podrien tractar en exclusiva 
els temes de la covid, si no a tots els centres, almenys a dos, per exemple el de Jardins de la Pau i el 
Palmira Domènech. 

Patricia Robles (Llar Hebre) comenta que quan les persones usuàries s’adrecen als ambulatoris per fer 
qualsevol consulta, no agafen el telèfon. Necessariament s’han de desplaçar. Rocío Moreno comenta 
que s’està treballant per millorar la comunicació amb les residències. 

Mercè Rull (AFA) fa la reflexió que, atès que el sistema de salut pública esta col·lapsat, quina relació hi 
ha entre les mútues i la seguretat social. Suggereix que en aquests moments estaria bé que tothom 
col·laborés. No tot és covid, hi ha altres tipus de consultes. També demana coordinació en temes de 
receptes. 

Rocío Moreno comenta que s’està treballant en la millora de l’atenció telefònica. Les vacunes s’han de 
demanar cada setmana, s’han de conservar en fred i no se’n pot acumular una gran quantitat. La 



població del Prat ha respost massivament a la crida de vacunació contra la grip, i potser en algun 
moment no hi hagi hagut disponibilitat, però que la situació s’ha anat corregint 

Pilar Barroso (Rodablava), com a representant dels col·lectius de persones amb discapacitat del Prat, 
explica que amb el confinament i la pandèmia, en ser persones de risc, hi ha manca de mobilitat i 
d’exercici físic, ocasionant un deteriorament en la salut de les persones, i proposa que s’incorpori com 
un punt més a tenir en compte. 

Mercè Rull, explica que hi ha hagut una gran afectació per a les persones malaltes d’Alzheimer, que 
des de l’entitat estan donant suport, treballant constantment, perquè ho tingui en compte tothom, que 
hi continuen estant. 

Sonia Martínez, que ha estat fins fa poc directora de l’ambulatori Ramona Via, aprofita l’ocasió per 
agrair a l’Ajuntament el suport prestat durant tots aquests mesos. 

Marina García – segona part del primer punt de l’ordre del dia 

Marina García expressa que, per a l’Ajuntament, aquesta crisi sanitària i social sense precedents ha 
plantejat un enorme repte, que ha obligat a adaptar tota l’estructura, el recursos i els serveis per 
atendre la ciutadania del Prat. Afegeix que l’Ajuntament ha habilitat un servei perquè tothom que ho 
necessiti tingui suport telefònic per a tràmits telemàtics (notícia amb informació del recurs al final de 
l’acta). Des de l’Ajuntament es demana difusió a les entitats. 

Antonio Hernández fa una síntesi del que està fent l’Ajuntament per afrontar la crisi sanitària. 
(document adjunt a l’acta, Annex III). 

Marina Garcia - segon punt de l’ordre del dia 

Es dona pas al segon punt de l’ordre del dia: Informe sobre el desenvolupament del Pla local de salut 
2019-2023 

Entre els compromisos del Pla Local de salut està hi ha la presentació d’un informe anual del seu 
desenvolupament al Consell de Salut. En un altre escenari, aquesta presentació de l’informe de 2019 
estava prevista per al mes d’abril passat, però la situació actual ho ha trastocat tot; el que farà ara 
Hèctor Gómez, Cap de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament, és un breu balanç de 2019 i part de 
2020, que ha suposat una reordenació. 

Hèctor Gomez - Informe sobre el desenvolupament del Pla local de salut 2019-2023 

El Pla Local de Salut, amb els seus projectes tractors, van ser explicats durant el Consell, amb 
l'afectació que han tingut durant aquests mesos. Va tenir especial rellevància l'impuls a 
l'Estratègia de Salut Mental Comunitària amb la campanya publicada aquest mes amb els serveis 
nous creats per donar suport a la ciutadania en un temps tan complicat. La resta de projectes 
continuen desenvolupant-se adaptats a la nova situació (Prescripció social, Aula de Salut, 
Observatori per a la qualitat dels serveis sanitaris i projectes d'alt impacte), alguns dels quals 
estan trobant en els canals telemàtics noves oportunitats per arribar a una part més gran de la 
població. (document adjunt a l’acta, Annex III). 

Marina García tercer punt de l’ordre del dia 

El darrer punt de l’ordre del dia l’ha demanat Jordi López a qui es dona la paraula 

Jordi López argumenta de forma extensa la necessitat de la instal·lació de desfibril·ladors a tots els 
centres educatius, reiterant el contingut de la moció presentada al Ple Municipal, l’enllaç de la qual es 
detalla al final d’aquesta acta i que es va concretar en la sol·licitud d’un estudi tècnic que analitzi la 
viabilitat d’aquesta instal·lació 

Marina García sobre la intervenció de JORDI LÓPEZ 

S’ha incorporat aquest punt a l’ordre del dia a petició del grup polític de Ciutadans, a pesar de 
considerar-se inoportú debatre aquesta qüestió en aquest moment, tal com ja li hem expressat al 



Regidor Jordi López. Actualment, el Prat disposa d’un programa de cardioprotecció, que va validar el 
Consell Municipal de Salut el 25 de gener de 2018, amb base en las conclusions d’un grup de treball 
creat expressament per revisar l’anterior programa del 2011, en el qual ja es va estudiar la instal·lació 
de desfibril·ladors en centres educatius, que es va descartar per tractar-se d’una competència de la 
Generalitat, que no preveu en els plans d’autoprotecció dels centres la instal·lació de desfibril·ladors. 

L’actual model de cardioprotecció del Prat, basat en un desplegament territorial d’aparells DEA en 
equipaments públics, als vehicles de la Policia Local i en els serveis preventius d’actes de ciutat, i, 
sobretot, en la formació en reanimació cardiopulmonar i DEA, es va implementar progressivament 
entre els anys 2018 i 2019 i creiem que no precisa d’una necessita una nova revisió en aquest 
moment, encara que tornarem a avaluar la situació en una propera revisió a la qual ens emplacem en 
un futur. 

Per altra banda, el Pla local de Salut 2019-2023 també aposta per la formació en primers auxilis i RCP, 
que desenvolupem a través dels programes de salut escolar, en tots cicles educatius i també en la 
campanya anual “Quinzena de la cardioprotecció”, que tornarem a programar en el mes de maig. 

Finalment, Marina García va ajornar la proposta d’estudi a la propera revisió del Programa de 
cardioprotecció que es formalitzarà en el marc de la convocatòria del grup de treball corresponent en el 
marc d’aquest Consell Municipal de Salut. 

Marina García -  Clausura del Consell 

Marina García clausura la sessió del Consell i informa que els propers dies publicarem a l’espai Web del 
Consell Municipal de salut la documentació i l’acta de la sessió. Moltes gràcies a tothom per la vostra 
assistència. 

Documentació relacionada 

Annex I Presentació Daniel Fernández 
https://www.elprat.cat/sites/default/files/presentacio_consell_salut_prat_llobregat_11_novembre.pdf  

Annex II Presentació Rocío Moreno https://www.elprat.cat/sites/default/files/consell_salut_prat_11_11.pdf  

Annex III Presentacions Antonio Hernández i Héctor Gómez 
https://www.elprat.cat/sites/default/files/consell_salut_11_nov_2020.pdf 

Moció presentada al Ple de l’Ajuntament pel grup municipal de Ciutadans 
https://www.elprat.cat/sites/default/files/mocion_cs_desfibriladores_colegios_y_guarderias.pdf  

Notícia nou servei per ajudar als tràmits telefònics https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/un-nou-servei-datencio-telefonica-
ens-ajuda-fer-els-tramits-electronics  

Notícia sobre la Campanya de salut mental https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/el-prat-aposta-cuidar-la-salut-mental-en-
comunitat-en-el-context-dincertesa-de  

LLISTA DE CONFIRMACIONS ASSISTÈNCIA CONSELL DE SALUT DEL 11-11-20 

  
 Presidència     

Alcalde Lluis Mijoler 1 

Presidenta Marina GarcÍa 1 

Vicepresident Juan Carlos Moreno 1 

Secretari Hèctor Gómez 1 

Representants Polítics     

ECP David Vicioso 1 

PSC Francisco Gonzalez 1 

ERC Jordi Ibern 1 

Ciutadans Jordi López 1 

Representants Generalitat     



Director del Servei Català de Salut (Catsalut) de la 
regió de Barcelona: Sector sanitari Baix Llobregat 
Centre Litorial i Hospitalet de Llobregat 

Daniel Fernández 

1 

Cap de la secretaria de Salut Pública del Baix 
Llobregat, Centre Litorial, Hospitalet de Llobregat i 
Baix Llobregat 

Fernando Girón 

1 

Representants dels serveis de salut territorial     

  
Directora SAP DELTA DEL LLOBREGAT Rocio Moreno 1 

Adjunta Direcció SAP DELTA LLOBREGAT Sonia Martínez 1 

Directora CAP Ramona Via Encarni Diez 1 

Directora CAP PUJOL I CAPSADA Nuria Tuset 1 

Adjutan Direcció CAP Pujol i Capsada Annabel Torres 1 

Metge CAP 17 de setembre Francisco Marín 1 

Representants d'entitats de salut     

Associació de Familiars de l'Alzheimer Mercè Rull 1 

Associació Verge de Montserrat (CDIAP9 Irene Vicente 1 

Areola (Grup de suport a l'Alletament Matern i 
Criança) 

Marta Hernádez/Ludmila 
Nowak 2 

Roda Blava Pilar Barroso/ Carmen Laho 2 

Assemblea local Creu Roja El Prat Jordi Hueto 1 

Plataforma en defensa de la Salut i la Sanitat 
Pública El Prat 

Isabel Freitas / Juan Carlos 
Serret 2 

Marea Pensionistas Blas Corredor 1 

Representants dels sindicats     

 
  

 CCOO Saida Ehliluch 1 

Representant d'entitats empresarials     

El Prat Empresarial Associació Joan Gracia 1 

Representants d'entitats socials     

President LGTBI potablava Toni Morillas 1 

Centre de Promoció Social Francsc Palau Damaris Morte 1 
Representants d'entitats persones amb 

discapacitat 
    

Associació de Temps de Lleure Rubricatus 

 
Miquel Alvira 

1 

  

 Llar Residència Hebre - Apip Acam Patrícia Robres 1 

 
  Representants tècnics dels diferents 

departaments de l'Ajuntament del Prat de 

Llobregat 

    

Àrea de Benestar i salut Antonio Hernández 1 

Cap de secció de Projectes Comunitaris i Territori Nati Mora 1 

Tècnica Salut Pública Carmen Alguacil 1 

Tècnica Salut Pública Cristina Armada 1 

  
 

  
   TOTAL         36 


