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Acord per la millora de la qualitat de la xarxa sanitaria 
a la ciutat de Barcelona 

Els serveis de salut són una pec;a basica per al benestar de les persones i la 
cohesió de la societat. L'existéncia del Consorci Sanitari de Barcelona s'ha 
demostrat com un instrument valid de cooperació institucional entre 
I'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Les competéncies en 
planificació i avaluació sanitaria i la direcció del dispositiu sanitari, sociosanitari 
i de salut pública han permés que durant els darrers mandats es dinamitzés el 
procés de reforma de l'atenció primaria amb la construcció de 12 nous centres 
d'atenció primaria i la remodelació d'11 centres ja existents, amb la conseqüent 
millora en el funcionament deis serveis; així també es van definir els plans 
estratégics de salut mental i sociosanitari que proposaven millares en la dotació 
de recursos i la coordinació de serveis. 

lanmateix s'escau ara cercar un aprofundiment en les accions realitzades per 
permetre l'assoliment d'avenc;os i millares qualitatives en el funcionament de la 
xarxa sanitaria, per permetre la resolució d'algunes qüestions pendents que 
afecten substancialment la qualitat deis serveis que s'ofereixen als ciutadans 
de Barcelona. 

L'Ajuntament de Barcelona segons el previst en el programa de govern ha 
d'abordar conjuntament amb el Govern de la Generalitat en el marc del 
Consorci Sanitari de Barcelona, la definició i l'assoliment deis objectius 
següents: 

A. En l'ambit de l'atenció primaria de la ciutat de Barcelona completar les 
infrastructures pendents en els territoris en els que encara s'ha apreciat 
déficits per I'Órgan T écnic d'Atenció Primaria creat pel Consorci Sanitari de 
Barcelona. 

B. Atés el grau d'envelliment de la població de Barcelona, 21.96% amb més de 
64 anys, en relació a la mitjana de Catalunya del 18.59% i atenent a !'actual 
déficit que la ciutat té en equipaments, cal dotar-se deis llits d'hospitalització 
de llarga i mitja estada, convalescéncia i places d'hospital de dia 
sociosanitari que es considerin necessaris, tal i com s'ha proposat per 
I'Ajuntament de Barcelona i també s'ha definit com a prioritari per !'actual 
govern de la Generalitat. 

C. En l'ambit de la salut mental ampliar la dotació de recursos assistencials i 
comunitaris pendents per facilitar la seva millar integració en el conjunt del 
sistema sanitari, per permetre la coordinació amb la resta de nivells i 
accions assistencials. Aixi mateix facilitar la realització de programes 
conjunts amb les altres xarxes comunitaries i de benestar. 

D. Realitzar les millares en equipaments i infrastructures tecnológiques que 
s'han definit com a prioritaries en els centres hospitalaris de la ciutat. 
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E. Aprofundir en la millor cooperació i integració entre les diverses xarxes 
públiques de salut i serveis socials per facilitar programes d'actuació 
conjunts pera l'atenció a la gent gran i a la cronicitat i la dependencia. 

Per l'assoliment deis esmentats objectius es presenta al Plenari del Consell 
Municipal la següent: 

Mesura de Govern 

1. Realitzar la signatura d'un conveni de col.laboració entre la Generalitat de 
Catalunya i I'Ajuntament de Barcelona que defineixi i concreti l'abast de les 
accions a desenvolupar en la xarxa d'atenció sanitaria de la ciutat de 
Barcelona en els propers quatre anys. 

2. El contingut del present Conveni per a la millora de l'atenció primaria ha 
d'incloure la construcció deis següents CAP en els districtes de la ciutat: 

• CAPs de Roger de Flor i Passeig de Sant Joan en el districte de 
I'Eixample. 

• CAPs del Clot i Sant Marti-Verneda en el districte de Sant Martí. 
• CAP Cotxeres Borbó en el districte de Nou Barris. 
• CAP Bordeta-Magoria en el districte de Sants Montju'ic. 
• CAP Baix Guinardó en el districte d'Horta. 
• CAP Montnegre en el districte de les Corts. 
• CAP Sant Andreu en el districte de Sant Andreu 
• CAP Sarria en el districte de Sarriá 

3. Definir com actuacions prioritaries, per tal d'incrementar !'oferta de llits en 
l'ambit sociosanitari per millorar l'assisténcia a la gent gran i dependent, les 
que s'hauran de realitzar als espais Centre Geriatric lMAS Bonanova, 
Cotxeres Borbó, Casernes de Sant Andreu i Pare Sanitari Pere Virgili. 

4. Posar a disposició de la Generalitat, mitjanc;:ant la fórmula jurídica que sigui 
pertinent, els diversos solars i equipaments afectats per les propostes 
precedents. 

5. lncloure en l'esmentat conveni en l'ambit de salut mental les actuacions 
següents: 

• Creació del centre d'atenció comunitaria integral per al malalt mental al 
Pare Sanitari Pere Virgili i facilitar la posada en funcionament del Centre 
Fórum Hospital del Mar de l'lMAS actualment en fase de construcció. 

• 

• 

Creació d'una unitat d'internament comunitari al Centre Fórum de 
!'Hospital del Mar. 

Impulsar la finalització de la reordenació i integració de l'atenció urgent i 
hospitalització d'aguts en els hospitals generals. 
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• Afavorir la integració de la psiquiatría en l'ambit deis hospitals generals 
per facilitar l'abordatge deis problemes de salut mental conjuntament 
amb les altres especialitats mediques. 

• Promoure millores en les estructures deis centres de salut mental 
d'adults deis districtes de Nou Barris, Gracia i Sant Andreu. 

6. Facilitar la realització de ptans d'actuació conjunts entre el Consorci Sanitari 
de Barcelona, tes estructures de serveis socials d'atenció primaria 
depenents de I'Ajuntament de Barcelona, i del futur Consorci de Serveis 
Soclals, per tal de promoure la millor coordinació i integració entre les 
xarxes públiques de salut i serveis socials. 
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