Districte de Ciutat Vella

Acord del Consell de Salut de Ciutat Vella en relació a la construcció del nou Centre d’Atenció
Primària del Gòtic
El Consell de Salut de Ciutat Vella, en compliment de les facultats establertes en l’article 3 del reglament del
Consell Sectorial de Salut del districte de Ciutat Vella, en la passada sessió ordinària del mateix, celebrat el 9
de juliol de 2020, aprova per unanimitat la següent declaració:
1. En concordança amb la declaració acordada en el Consell de Salut de Ciutat Vella celebrat en data de 21
de novembre de 2018 en què es considerava que els centres d'atenció primària (CAP) del districte presenten
mancances estructurals importants des de fa temps que fan necessari que les administracions responsables
es comprometin a prioritzar les inversions i actuacions necessàries per donar resposta a aquestes
necessitats;
2. I sent coneixedors/es de les necessitats urgents del CAP Gòtic, que agreujades amb la situació
d’emergència sanitària actual, fan necessària l’ampliació provisional de l’equipament actual;

ACORDA
1. Donar tot el suport a la reivindicació plantejada per la Plataforma veïnal i de treballadores en
defensa d'un nou CAP Gòtic per tal de que es resolgui de manera ràpida la situació prioritzant la
construcció del nou CAP.
2. Demanar el compromís de totes les parts implicades per abreujar els terminis de construcció de
l’emplaçament provisional per poder garantir actualment l’activitat assistencial.

Es farà traslladat a les autoritats pertinents i als diversos agents implicats d'aquesta declaració.
Barcelona, 9 de juliol de 2020

Districte de Ciutat Vella

Annex: Acord del Consell de Salut de Ciutat Vella del 21 de novembre de 2018
Acord del Consell de Salut de Ciutat Vella en relació a les necessitats dels Centres d’Atenció Primària del
districte
El CONSELL DE SALUT DE CIUTAT VELLA, en compliment de les facultats establertes en l’article 3 del reglament del
Consell Sectorial de Salut del districte de Ciutat Vella, en la passada sessió ordinària del mateix, celebrat el 21 de
novembre de 2018, aprova per unanimitat la següent DECLARACIÓ:
1. Considera que els centres de salut del Districte presenten mancances importants, en diferents graus, pel que
fa a l’espai, la conservació o altres aspectes. Són mancances estructurals que s’arrosseguen de fa temps i a les
quals és necessari posar remei, si bé la centralitat i densitat del districte fan difícil poder donar-hi resposta.
El Conveni de col·laboració 2008-2015 entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària ja incloïa la priorització de
l’ampliació i remodelació dels centres d’atenció primària (CAP) de Barceloneta i Casc Antic, així com la
necessitat de reservar espais per construir nous CAP en els casos del Raval sud-Drassanes i Gòtic, o per
ampliar o fer un nou CAP en el Raval nord-Lluís Sayé.
El vigent Pacte de Ciutat 2016-2023 entre el Departament de Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona segueix recollint aquestes necessitats encara no cobertes de millora
infraestructural dels centres d’atenció primària del Districte:
a. CAP Barceloneta: pendent d’emplaçament per a la construcció d’un nou centre.
b. CAP Drassanes: edifici antic i funcionalment obsolet.
c. CAP Doctor Lluís Sayé–Raval Nord: edifici amb moltes deficiències, pendent d’emplaçament per a la
construcció d’un nou centre.
d. CAP Gòtic: equipament amb falta d’espai, pendent d’emplaçament per a la construcció d’un nou
centre.
e. CAP Casc Antic: equipament amb falta d’espai, necessitat d’ampliació.
2.

Sosté que aquestes mancances dificulten la qualitat assistencial i poden constituir una vulneració del dret a
la salut de les persones usuàries, alhora que tenen efectes negatius sobre les condicions de treball del
personal sanitari i per tant incideixen també en la seva salut.

3.

Considera que les autoritats pertinents han de dur a terme les actuacions necessàries per tal de garantir el
dret a la salut i tenir centres sanitaris que compleixin les condicions de qualitat adequades, incloent la
millora i/o reforma dels centres o l’impuls de la compra de sòl si es necessari. En cas de que hi hagi sòl
disponible, com en el cas actualment del projecte de renovació del CAP Lluís Sayé del Raval Nord a la Capella
de la misericòrdia, han de prioritzar les necessitats del territori en l’àmbit de la salut a d’altres actuacions de
caràcter de ciutat o d’altre tipus.

El Consell de Salut de Ciutat Vella acorda traslladar a les autoritats pertinents i als diversos agents implicats
aquesta declaració.
Barcelona, 21 de novembre de 2018.

