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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE SALUT 

 

A Barcelona, a les 18,30h del dia 12 d’abril del 2016, s’inicia la sessió del CONSELL SECTORIAL 
DE SALUT, reunit a la sala de reunions de la planta baixa de la Seu del Districte (Plaça Comas, 
18). 
 
La Sra. Tatiana Guerrero inicia la sessió com a Presidenta del Consell donant la benvinguda i 
agraint la participació a tots els presents. La Secretaria del Consell és la Sra. Anna Mas.  
 

Assisteixen les entitats i persones següents: 

Dr. Xavier Altimiras Director dels sectors sanitaris Les Corts, Sants-Montjuïc i 
Sarrià-Sant Gervasi 

Dra. Belen Enfedaque  Directora del Servei d’Atenció Primària Esquerra-ICS 
Dr. Jaume Benavent  Gerent de CAPSE 
Dr. Manel Enrubia  Director de CAPIBE 
Dra. Maite San Emeterio Cap de Servei de l’Àrea de Salut Mental Les Corts 
Sra. Maribel Pasarín  Agencia de Salut Publica de Barcelona 
Sr. Davide Malmusi Adjunt a la Comissionada de Salut de l'Ajuntament de 

Barcelona 
Sr. Carlo Scoles   AAVV Camp Nou 
Sra. Mª José Vivancos  Banc solidari de serveis gratuïts 
Sr. Lluis Salimas   Banc solidari de serveis gratuïts 
Sr. Josep Bordonau   AAVV Fígols / Zona Verda 
Sr. Ferran Carpeta   Mancomunitat Veïns Pl. Sòl de Baix 
Sr. Joan Carles Manzanera ERC 
Sr. Xavier Cubells  Director de Serveis a les Persones i el Territori 
 

Assisteixen els següents consellers: 

Sr. Marc Faustino  CUP 
Sr. Jordi Castellana  ERC 
Sr. Carlos Hornero  PSC 
Sr. Rodolf Mancho  CDC 
Sra. Sonia Reina   Ciutadans 
 
  



 
 

 
 

Amb l'ordre del dia següent: 
 
1. Seguiment de l’atenció especialitzada de les Corts i de les llistes d’espera, a càrrec del Dr. 
Xavier Altimiras, Director del Sector Sanitari, amb els responsables de Maternitat 4 C i 
Montnegre 4 B. 
2. Presentació dels Serveis de Salut Mental del Districte i projecció de futur, a càrrec de la 
Coordinadora dels serveis, Dra. Maite San Emeterio. 
3. Torn obert de preguntes. 
 
S’inicia la sessió modificant l’ordre de les presentacions. En primer lloc s’efectua la presentació 
de L’atenció de la salut mental a Les Corts, a càrrec de la Dra. Maite San Emeterio (Cap de 
Servei de l’Àrea de Salut Mental Les Corts) que exposa de manera detallada les 
característiques de l’entitat gestora dels dispositius de salut mental del Districte de Les Corts i 
Sarrià-Sant Gervasi, la seva cartera de serveis amb una visió comunitària i de prevenció, així 
com una atenció integral que engloba les diferents dimensions que requereix la salut mental: 
promoció, prevenció, assistència, recuperació i inserció. Seguidament exposa les principals 
dades d’activitat assistencial i de llista d’espera de l’any 2015; finalment presenta un resum de 
les línies de treball prioritàries que s’estan desenvolupant en promoció i prevenció de la salut 
mental infantojuvenil (enfortiment funcions parentals i projecte Espai Jove), en atenció a la 
infància en risc (programa amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència i  
treball amb escoles especials) i per últim l’atenció a la població amb problemes d’abús de 
substàncies. 
 
Seguidament es fan aclariments respecte alguns dubtes i exemples exposats i s’inicia la segona 
presentació prevista: seguiment de l’atenció especialitzada al Districte de Les Corts, a càrrec 
del Dr. Xavier Altimiras (Director dels sectors sanitaris Les Corts, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant 
Gervasi). S’explica que es farà conjuntament i complementàriament amb els responsables dels 
diferents dispositius assistencials d’atenció primària que donen servei  als usuaris de Les Corts 
i, aprofita per presentar-los: 
 
Dra. Belen Enfedaque (Directora del Servei d’Atenció Primària Esquerra-ICS) 
Dr. Jaume Benavent (Gerent de CAPSE) 
Dr. Manel Enrubia (Director de CAPIBE) 
 
En la seva presentació manifesta que fa aquesta introducció per facilitar als membres del 
Consell una visió global i detallada de com s’efectua l’assistència especialitzada a la ciutat i en 
concret a l’Àrea Integral de Salut de BCN Esquerra (AISBE). Explica que aquests àmbits de 
coordinació assistencial estan en funcionament des de finals de l’any 2006, i resumeix la seva 
justificació i característiques; exposant que l’atenció especialitzada és un procés regulat 
(Decret 284/1990) i que reordena l’atenció especialitzada (RAE) integrant-la als hospitals. Es 
detalla els objectius i els principals eixos de desplegament de la RAE.  
 
Una vegada efectuada aquesta revisió global s’explica l’organització de l’atenció especialitzada 
especifica de l’àmbit territorial de Barcelona Esquerra, en què cal distingir dos nivells, igual que 
les altres àrees de Barcelona ciutat: terciarisme-alta complexitat i activitat especialitzada 
comunitària de baixa complexitat. 
 



 
 

 
 

El marc general d’organització de l’atenció hospitalària d’adults s’articula a través de 3 
hospitals que són: l’Hospital Clínic com a eix vertebrador i de lideratge assistencial de l’àmbit 
territorial, amb la complementarietat de l’Hospital Plató i l’Hospital Universitari Sagrat Cor. 
 
L’Hospital Clínic actua com a hospital terciari i d’alta complexitat de tot el territori, així com 
també actua com a hospital comunitari per a una població d’aproximadament 300.000 
habitants. 
 
L’Hospital Sagrat Cor i l’Hospital Plató actuen com a hospitals comunitaris, en el marc de la 
seva cartera de serveis, per a unes poblacions d’aproximadament 110.000 habitats 
respectivament. 
 
Es comenten diferents exemples pràctics per millorar el coneixement de l’alta complexitat i 
l’atenció especialitzada comunitària, i també es presenta un quadre amb la distribució i 
situació de la reforma de l’atenció especialitzada (RAE), que en el cas de Barcelona Esquerra 
encara no està finalitzada, entre d’altres factors, per les restriccions pressupostàries que han 
afectat el nostre sistema sanitari a partir de 2010-2011. Tanmateix en el quadre es manifesta 
que disposem de diverses especialitats comunitàries pediàtriques al centre de Numància - 
Centre d’Atenció Pediàtrica Integral de Barcelona Esquerra (CAPIBE) i es recorda que l’atenció 
hospitalària pediàtrica especialitzada de tot el territori la fa l’Hospital Sant Joan de Déu. 
 
Seguidament es revisa la situació del Decret de llistes d’espera de data 24/12/2002 i la nova 
Ordre de 21/4/15 que modifica l’anterior, els procediments i els terminis màxims d’accés, així 
com la visualització d’una foto puntual de la situació en els diferents hospitals del territori; es 
comenta que és una mostra puntual i que cal veure la seva evolució en els talls oficials que fa 
el Departament de Salut, així com que també cal valorar respecte al volum d’activitat d’altes 
quirúrgiques efectuades pels tres hospitals (més de 33.000). 
 
Amb aquesta presentació general es passa a revisar la situació que afecta cada dispositiu 
assistencial d’atenció primària de Les Corts; inicia la seva exposició la Dra. Belén Enfedaque 
que aporta informació sobre les demores per a una primera visita per especialistes i per proves 
complementàries per als ciutadans del CAP Montnegre (recorda que aquests centre acull els 
dos EAP de les ABS Montnegre i Les Corts); les demores són bones per al conjunt 
d’especialitats i proves, ja que la majoria es situen per sota dels 30 dies, excepte per a 
traumatologia i en colonoscòpies i gastroscòpies. Tanmateix destaca que la visita detectada 
com a urgent i preferent, es programa amb immediatesa, mitjançant comunicació directa 
entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada. 
 
Respecte del servei de traumatologia (es realitza al CAP2 de Numància, els professionals són 
de l’ICS, perquè no està desplegada la RAE com s’havia comentat anteriorment), destaca les 
accions efectuades recentment, amb la incorporació d’un nou traumatòleg i s’està pendent 
d’una nova incorporació al llarg del mes de maig; també s’ha reforçat el servei amb una 
especialista en reumatologia; actualment es programen les primeres visites amb prioritat 
ordinària al juliol i la previsió amb les mesures comentades és de millorar i disminuir les 
demores a curt termini; també destaca que s’anirà informant d’aquestes previsions. 
 
També comenta la importància de reforçar les activitats comunitàries i al domicili, atès que 
tenim molta gent gran i que viu sola en l’àmbit territorial. En aquest sentit, a part de les 



 
 

 
 

accions que es fan als EAP, també s’estableixen amb l’Hospital Clínic línies de treball per 
atendre aquestes persones de forma coordinada (-fet especialment important en les 
transicions, és a dir, si un pacient surt d’alta d’hospital, per exemple). 
 
Per últim, destaca que en conjunt s’efectuen accions continuades per millorar l’accessibilitat 
als serveis; com agilitar les gestions burocràtiques, treballar la coordinació assistencial, 
protocols d’actuació conjunts i atenció per via no presencial per motius de consulta que es 
puguin resoldre amb aquest format de contacte. 
 
A continuació el Dr. Jaume Benavent passa a comentar la situació al CAP Les Corts-Hèlios, i 
destaca que, per la seva vinculació històrica amb l’Hospital Clínic, disposa d’atenció 
especialitzada des de l’any 1996 i que actualment disposa de 14 especialitats. 
 
Les demores per a una primera visita als especialistes es mouen en termes molt raonables, 
varien segons l’especialitat i l’època de l’any, però que en cap cas es superen els 90 dies per 
visites ordinàries; també destaca que sempre està garantit l’accés de visites urgents i 
preferents. 
 
La mateixa situació es produeix amb les  demores per proves diagnòstiques, amb uns temps 
raonables i amb la capacitat de fer moltes proves urgents per al mateix dia. 
 
A nivell general si en algun moment augmenten les demores per alguna especialitat, es disposa 
de mecanismes per reconduir la situació i millorar l’accessibilitat. 
 
Per últim, recorda que s’utilitzen actualment molts instruments (Història Clínica compartida, 
interconsultes sense presència del pacient, teledermatologia, i altres) que eviten moltes visites 
a l’especialista. 
 
Finalment tanca la presentació el Dr. Manel Enrubia, que recorda primer de manera molt 
resumida el projecte CAPIBE i que aquest projecte ha estat abastament presentat en diferents 
Consell de Salut; seguidament exposa la situació de les llistes d’espera de les especialitats 
pediàtriques del territori, destaca que la comunicació entre pediatres d’atenció primària i 
especialistes es fa mitjançant una interconsulta virtual, que permet valorar el cas a la mateixa 
història clínica del pacient i fer una primera valoració en el termini d’una setmana; permet 
valorar la prioritat de la visita a l’especialista o proposar altres actuacions al pediatre d’atenció 
primària. 
 
A nivell de demores llevat de neurologia, totes les especialitats es mouen en un termini 
inferior als 70 dies. Gairebé la meitat es mouen en un termini inferior als 30 dies. En neurologia 
s’estan dissenyant accions per reduir la seves demores; sempre es destaca, com en les 
anteriors presentacions, que es disposa de mecanismes de resposta immediata per a visites 
urgents i preferents. 
 
Per últim, ressalta la gran millora de les demores de dues especialitats (immunoal·lèrgia i 
optometria) on s’ha passat d’unes llistes d’espera d’un any, a menys de dos mesos en el cas 
d’immunoal·lèrgia, i menys d’una setmana en el cas d’optometria. 
 



 
 

 
 

Durant les diferents exposicions es resolen els aclariments respecte a dubtes o preguntes que 
van sorgint, i es faciliten exemples per ampliar les informacions aportades. 
 
El President de l’Associació de veïns de Camp Nou, el Sr. Carlo Scoles, qüestiona les dades del 
CAP de les Corts, ja que en el seu cas individual ha trigat 180 dies a ser atès i no ha gaudir de 
les avantatges tecnològiques. 
 
El Responsable de Sant Joan de Déu al Districte de les Corts, Dr. Manel Enrubia, exposa que 
l’envelliment al barri de les Corts és dels més elevats. Destaca que és un Districte capdavanter 
en salut mental pels seus professionals i equipaments. Reflexionar sobre la problemàtica de les 
llistes d’espera, i potser el problema es que no hi ha una bona priorització de casos. 
 
El responsable del CAP de Maternitat, Dr. Jaume Benavent, recorda que tenim al territori la 
Fundación ACE, que fan molt bona feina. Haurien de prioritzar l’actuació en la gent gran que 
viu sola i obrir-la a una visió comunitària amb recursos socials.  
 
La responsable de CAP Montnegre, Sra. Belen Efenaque, comenta que en salut comunitària, 
s’ha de fer un reforç; coordinar més l’atenció del CAP i Hospital Clínic per quant surt o arriba el 
pacient. Aportem un resum de la seva exposició amb una presentació que s’annexa al correu 
electrònic de l’acta. 
 
Per últim, s’obre el torn de paraules. 

Totes les informacions que es van presentar estan adjuntes en els documents annexos, que cal 
llegir per comprendre la globalitat d’allò tractat al Consell. 
 
La Sra. Tatiana Guerrero agraeix la participació i l’assistència, i clou el Consell Sectorial de Salut 
a les 20,50h. 

 
 


