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Assumpte: Moció de la Junta de Portaveus sobre la futura construcció d'un Centre de Salut a Sant Just 

Desvern (Parc Torreblanca-Consell Comarcal del Baix Llobregat) i les necessitats en l'àmbit de la salut a 
Sant Feliu de Llobregat (MOCI2019000037) 

 
MOCIÓ 
 

Atès que el Consell Comarcal, Josep Perpinyà i Palau i el director del Servei Català 
de la Salut, Adrià Comella i Carnicé van signar el passat 27 de juny, un protocol que 
té com a finalitat establir el marc jurídic per destinar un edifici del Parc Torreblanca 
com equipament sanitari. 

Atès que el Consell Comarcal ha anunciat que posa a disposició del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya, espais de la finca de la seva propietat per tal que 
el CatSalut pugui dur a terme la construcció  d’un Centre d’Atenció Primària (CUAP). 

Atès que a data 27 de juny Salut no havia mantingut cap reunió amb l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat per a explicar aquesta nova ubicació del CUAP, que en 
principi s’havia d’ubicar originalment al CAP del Pla de Sant Feliu de Llobregat. 

Atès que el passat dia 10 de juliol de 2019 a les 12:30h, es va convocar una reunió 
amb Salut a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per tal d’obtenir tota la 
informació pertinent, però no es van resoldre  totes les qüestions pendents. Per 
aquesta raó, es mantindrà una altra reunió el proper 25 de juliol de 2019.  

Atès que la notícia de la futura construcció d’un equipament sanitari, dóna la raó a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat pel que fa a les mocions aprovades en Ple 
sobre aquest tema, on es reclama la necessitat d’un CUAP que garanteixi les 
urgències nocturnes, l’obertura de les farmàcies de guàrdia i la millora dels serveis de 
salut de proximitat. 

Atès que a Sant Feliu, l’anomenada reordenació de l’atenció primària urgent va 
suposar la reducció en l’atenció de les urgències al centre d’atenció primària El Pla, 
que va passar d’atendre les 24 hores a fer-ho de 8h a 24h. A més, la decisió de tancar 
els serveis d’urgències de Sant Feliu va provocar el tancament de les farmàcies de 
guàrdia. Per tant, aquests fets van afectar de manera directa la qualitat de vida de la 
ciutadania de Sant Feliu, ja que a més no es compta amb transport nocturn que 
connecti amb una mínima freqüència amb els centres d’urgències de referència. 

Atès que el Ple del mes de juliol de 2011, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat va 
aprovar per unanimitat una moció per exigit a la Generalitat el manteniment del servei 
d’urgències a l’Àrea Bàsica de Salut del Pla les 24 hores. A la mateixa moció s’instava 
el Govern a mantenir les inversions previstes en serveis sanitària a Sant Feliu, com 
per exemple, el CUAP previst a la ciutat, en el que s’havia de transformar el CAP del 
Pla un cop realitzades les obres d’ampliació que tot just han finalitzat.  

 

Per tot això es proposen al Ple els següents ACORDS: 
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1. Que per no cedir a l’ improvisació, es valorin totes les opcions i la 
rendibilització de les obres del Cap El Pla de Sant Feliu, posant per davant les 
necessitats reals del territori  

 

2. Exigir una explicació del  perquè s’ha decidit finalment no ubicar el CUAP a 
Sant Feliu de Llobregat. 

 

3. Que es faciliti informació a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat sobre quin 
impacte tindrien les possibles obres de construcció en clau de mobilitat per a 
Sant Feliu, i quines afectacions patiria el Parc Torreblanca. 

 

4. Reiterar la demanada de l’obertura de les urgències 24h a Sant Feliu, que 
implica també la posada en marxa de nou, del servei de farmàcies de guàrdia; 
ja que son serveis íntimament relacionats.   

 

5. Notificar a qui correspongui.  

 
 
 
 

 


