ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL DE SALUT MUNICIPAL

Sessió del dia 14 de març de 2017
Lloc de celebració Àrea de Serveis a la Persona
Inici 18 hores

Finalització 20 hores

Presidenta: Eugènia Mª Sánchez Flores, regidora de Sanitat
Secretària: Cristina Romeu
Assistents:
Enric Gil, coordinador Centres Salut
Pilar Albet, ABS Sant Joan Despí, 1
Sonia Ros, ABS Les Planes
Montse Munuera, ABS Les Planes
Silvia Villa, ABS Sant Joan Despí, 1
Begoña de Irala, CAS Fontsanta
Conchi Villegas, AV El Pi
Pepi Hidalgo, AV Les Planes
Antonio Gámez, AV Les Planes
Josep M. Segura, AV Eixample
Rosendo Fernández Ortega, IC Verds
Francesc Gifreu, ERC
David Montané, ERC
Laura Acedo Muñoz, Sí que es Pot
Rafael Roldán, Sí que es Pot
Joana Fonollosa, AF Alzheimer
Juan Ramírez Reina, EUiA
David Giraldo, CIU s’excusa per no poder assistir
Alex Medrano, PSC
Imma Preciados, Fibroespí
Raquel García, Fibroespí
Maria Perez, DACMA
Mª Carmen Fernandez, DACMA
Lidia Casas, DACMA
David Giraldo s’excusa
Assistents fora de plenari: Manuel Ruiz, Societat Justa Despí

A les 18 hores comença el Consell de Salut.
La presidenta informa que el Sr. Alcalde s’incorporarà més tard per tractar el
punt cinquè.
PRIMER.- Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
S’aprova l’acta i se signa.
SEGON.-Aprovar la normativa del Consell de Salut consensuada per la comissió
permanent.
La regidora explica els canvis que s’han fet i que han estat consensuats amb la
comissió permanent. Es reparteixen uns exemplars als assistents i ningú al·lega
cap canvi. Es dona per aprovada la nova normativa del Consell de Salut. Queda
pendent ser validada per Secretaria i posteriorment es presentarà al Ple.
TERCER.-Nomenament i ratificació dels membres de la comissió permanent.
L’acord és que estigui representat per 2 associacions de veïns, 2 partits polítics i
2 entitats relacionades amb sanitat. Actualment formada per AVV Les Planes,
AVV El Pi, IC Verds, també estava formava part DACMA, que es va donar de
baixa, i ERC i PP, que per no assistència s’han donat de baixa també. Sí que es
Pot s’ofereix per formar-ne part i de moment no s’ha presentat cap entitat més.
Es dona un termini de temps perquè els membres del Consell informin a les
entitats que representen i valorar a qui nomenaran. Han d’avisar del resultat
per correu electrònic al Departament de Sanitat.
S’explica la necessitat de la creació de grups de treball per començar a treballar
en el Pla de Salut. De moment no es presenta ningú. Els membres del Consell
de Salut elevaran la proposta als organismes que representen i ens
comunicaran per correu electrònic la proposta del membre que participarà en
els grups de treball.
QUART.-Guàrdies farmacèutiques.
AVV Les Planes expliquen l’historial sobre aquest tema, el que es va fer quan el
Sr. Alcácer era president del Consell de Salut i com estem en el moment actual.
La regidora explica la reunió que va tenir amb el delegat farmacèutic de Sant
Joan Despí, la conversa amb la directora assistencial del CSI i amb el director
del sector sanitari Baix Llobregat Centre-Litoral i l'Hospitalet de Llobregat.
Actualment les guàrdies farmacèutiques nocturnes es comparteixen amb els
municipis de Sant Just i d’Esplugues, i sembla ser que pot ser així perquè es
poden complir els ràtios de distància i temps establerts des de l’Hospital Moisès
Broggi a les diferents farmàcies. El fet de donar la primera dosi de medicació a
l’alta d’urgències no està inclòs en el pressupost de l’ Hospital Moisès Broggi. El
Consell de Salut no està d’acord que es reparteixin les guàrdies entre els
municipis, donat l’extensió del territori i que la població usuària d’urgències és
gent gran i amb pocs recursos i l’atenció farmacèutica és un dret de la
ciutadania. Es proposa que es continuï treballant per aconseguir o bé que
obligatòriament hi hagi d’haver una farmàcia oberta a Sant Joan Despí o que

l’hospital doni la primera dosi de medicaments quan el pacient és donat d’alta o
que hi hagi una farmàcia a prop de l’ Hospital que estigui oberta les 24 h.
Entre les diverses intervencions dels assistents i com que la regidora explica
que segons la informació que ha rebut, la supervisió de les guàrdies de les
farmàcies és del Departament de Salut, encara que estigui delegat al Col·legi de
Farmacèutics, s’acorda parlar amb la Sra. Maria Rotllant de l’Hospital Moisès
Broggi i amb el Sr. Dani Fernández de CAT Salut per traslladar la petició del
Consell de Salut. També s’acorda tenir una reunió amb els regidors/es
d’Esplugues i Sant Just, ja que tenen la mateixa problemàtica que a Sant Joan
Despí i fer una petició conjunta al Col·legi de Farmacèutics. S’informarà al
Col·legi de Farmacèutics dels acords que han sorgit en aquest Consell de Salut.
CINQUÈ.-Tractament de les urgències de la població, necessitat d’obrir els
serveis d’urgències ambulatòries.
El Sr. Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí i membre del Consell Rector
del Consorci Sanitari Integral (CSI), assisteix al Consell de Salut per explicar el
seu paper en el CSI i el desenvolupament de les urgències de l’Hospital Moisès
Broggi.
El Sr Antoni Poveda refereix que el col·lapse al Servei d’Urgències és degut a la
retallada en recursos materials, de personal i econòmics. Aquest col·lapse
també l’han patit altres hospitals del territori. S’està atenent més urgències de
les que estaven previstes. En aquests moments a més, l’Hospital de l’Hospitalet
i el de Bellvitge no estan en ple rendiment, tenen sales tancades. Va haver-hi
un moment que la situació era insostenible, les cues, les atencions als
passadissos, la manca de llits... A més, la decisió que es va prendre de tancar
les urgències ambulatòries ha incidit negativament en el tracte i servei que
reben els ciutadans de Sant Joan Despí. Aquest fet també ha afectat els CUAP
(Centres d’Urgències d’ Atenció Primària), que s’han saturat en augmentar el
temps d’esperar per ser atès.
L’alcalde explica que hem de continuar reivindicant una sanitat pública i de
qualitat, perquè si no es fa res, l’any que ve passarà el mateix. S’ha d’insistir
que s’obri la unitat de Bellvitge i la de l’Hospital General de l’Hospitalet. S’ha
d’estabilitzar les plantilles dels professionals, substituir els professionals quan
estan de baixa sobretot durant períodes epidèmics.
Es refereix per part d’alguns membres del Consell, que hi ha una mala gestió
del Consorci i que no ha fet els seus deures per això s’ha arribat als límits
actuals i a més el Broggi està assumint 150.000 habitants de l’Hospitalet i
80.000 de Cornellà, que haurien d’anar a Bellvitge.
També es diu que en el seu moment, quan van tancar el servei d’urgències de
Les Planes van dir que ho compensarien amb un tracte directe a urgències dels
usuaris de Sant Joan Despí i que això no s’ha fet mai.
L’alcalde explica que l’Hospital no té capacitat suficient, tot i que durant la seva
construcció ja es va fer una ampliació. No creu que sigui un problema del
Consorci, és un problema de la Conselleria. Bellvitge no és Consorci i tenen la

mateixa situació. S’ha de fer un pla d’acció i intentar recuperar el nivell de
pressupost. El Consorci per la seva part està plantejant poder obrir una nova
unitat a Hospital General de l’Hospitalet, demanar a la Generalitat que es pugui
estabilitzar la plantilla, millorar alguns espais de l’ Hospital, està estudiant crear
una unitat assistencial per les residències de gent gran, la qual es desplaçaria
als centres per tal que aquests pacients no haguessin d’anar al servei
d’urgències hospitalàries i així evitar i/o disminuir les urgències del residents
d’aquestes. A més creu que s’hauria de doblar el CUAP que hi ha a Sant
Ildefons o fer un nou CUAP entre Sant Joan Despí i Sant Feliu, però per fer-ho
es necessiten recursos econòmics i en aquest moments no estan pressupostats.
SISÈ.-Precs i qüestions.
Es diu que en cap lloc s’informa que els ambulatoris estan oberts en dissabte i
que hi ha CUAP oberts . El Sr. Gil explica que hi ha un cartell a la porta amb els
horaris dels ambulatoris i també on poden anar en cas que els ambulatoris
estiguin tancats.
Es refereix que al servei d’Urgències de l’Hospital Moisès Broggi no hi ha cap
informació de la gratuïtat del pàrquing per als usuaris d’urgències. La regidora
diu que ho mirarà i parlarà amb la Sra. Rotllan perquè es posi.
Es proposa que a la web de l’ Ajuntament hi hagi informació sobre recursos de
salut, campanyes de salut...a més proposen que al Butlletí podria haver-hi una
pàgina d’Espai de Salut.
El Sr. Gil explica com ha anat la campanya de la grip d’aquest any, que segons
ell ha estat més ben controlada i sense cap col·lapse malgrat la manca de
recursos ja que el pic més alt va ser en època de vacances de Nadal i en aquest
període com que part del personal està de vacances tenen anul·lades les visites
programades i el volum que més s’atén són les urgències. La grip es va avançar
6 setmanes.
El Sr. Gil ens ha passat informació sobre la campanya de vacunació gripal.
Estem en un 35,75 % (de les persones que per edat i per patologia de base
s’haurien de vacunar) igual percentatge que a la mitjana de Catalunya.
Respecte als 2 ambulatoris de Sant Joan Despí, Verdaguer amb un 33% i les
Planes un 38%. S’ha de continuar treballant perquè el grup de 15-59 anys amb
patologia de base que s’aconsella que es vacuni augmenti.
- La Sra. Fonollosa entrega un llibre que han publicat i que presentaran
properament sobre l’Alzheimer.

