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ACTA DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE DRETS SOCIALS 
 
 
Data: 25 d'octubre de 2017 
Lloc: Sala d'Actes del Districte (2a planta) 
Hora: 17:30 h 
 
Assistents: 
 
Presidenta 
 
Carolina Recio Cáceres (BEC) 
 
Consellers: 
 
Carlos Izquierdo Lázaro (BEC) 
Esteher Flaquer Garcia (BEC) 
Mario Garcia Gómez (PSC) 
Juan del Olmo Fernández (CS) 
Francisco López Ribera (PPC) 
Adrià Ventura i Ramos (GM Demòcrata) 
Joaquim Sangrà i Morer (ERC) 
 
Públic assistent: 
 
Jose Maria Nieto 
Carmen Cabello, en representació de l'Associació de Veïns de Prosperitat i de l'enttat 
SAP Muntanya 
Mª de las Nieves Bonal, en representació de l'Associació de Veïns de Prosperitat i de 
l'enttat SAP Muntanya 
 
Secretari: 
 
Ricardo Fernández Aranda, Lletrat, Secretari del Districte. 
 
 
Constatada la existència de quòrum legal, s’obre la sessió a les disset hores i trenta 
minuts. 
 
 
D'acord amb la convocatòria efectuada per la Presidenta-consellera, Sra. Carolina 
Recio Cáceres, l'ordre d'aquesta sessió està integrat per dos punts: 
 
 

• INFORMAR favorablement la proposta de modificació dels límits de les Àrees 
Bàsiques de Salut Porta, Prosperitat i Verdum (8B/8D/8E) a Àrea Bàsica de 
Salut Porta, 8K i Àrea Bàsica de Salut Prosperitat-Verdum, 8L i Guineueta 8F, 
d'iniciativa del Consorci Sanitari de Barcelona. 
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• INFORMAR favorablement la proposta de modificació dels límits territorials de 
les Àrees Bàsiques de Salut Vilapicina 8A i Turó de la Peira 8C per tal que 
constitueixin una sola àrea territorial (8A+8C) anomenada Turó-Vilapicina 8C, 
d'iniciativa del Consorci Sanitari de Barcelona 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
Amb la convocatòria de la Comissió Consultiva es va facilitar documentació consistent 
en una certificació de la secretària del Consell Sectorial del Dret a la Salut de Nou 
Barris fent esment dels dos acords adoptats en l'esmentat Consell Sectorial en la seva 
sessió ordinària de data 5 d'octubre de 2017 i la proposta de sol·licitud d'informe per 
part del Consell Plenari del Districte i dos documents elaborats pel Consorci Sanitari 
de Barcelona amb el contingut concrets d'ambdues propostes 
 
La presidenta-consellera Sra. Carolina Recio Cáceres inicia l'acte públic donant la 
benvinguda als assistents, explica breument que la dita Comissió Consultiva ha de 
tractar dels dos temes inclosos a l'ordre del dia i que és tracta de dos propostes de 
reorganització d'algunes Àrees Bàsiques de Salut del Districte de Nou Barris, que dites 
propostes es van tractar en el Consell Sectorial del dret a la Salut del districte de Nou 
barris del 5 d'octubre de 2017 i dona la paraula a la consellera de govern de Salut Sra. 
Esther Flaquer Garcia per tal d'explicar els detalls concrets d'ambdues propostes. 
 
La consellera Sra. Esther Flaquer explica que, a l'anterior mandat i, en concret, al maig 
de 2012 es va presentar una proposició d'acord per les Àrees Bàsiques de Salut de 
Vilapicina i Turó de la Peira que no va prosperar al no complir-se els tràmits 
reglamentaris com ara escoltar als veïns afectats i no fer-se el consell sectorial 
corresponent. En aquest ocasió s'ha actuat al revés, és a dir, s'ha parlat amb els veïns 
i associacions afectades, els quals, d'entrada, no es van oposar a les modificacions 
proposades i en el darrer Consell Sectorial de Salut celebrat el 5 d'octubre d'enguany 
es va tirar endavant la proposta del Consorci Sanitari de Barcelona. 
 
Pel que fa a la proposta de modificació dels límits territorials de les Àrees Bàsiques de 
Salut Vilapicina 8A i Turó de la Peira 8C per tal que constitueixin una sola àrea 
territorial (8A+8C) anomenada Turó-Vilapicina 8C, d'iniciativa del Consorci Sanitari de 
Barcelona, la consellera Sra. Esther Flaquer diu que no comporta cap canvi extern ni 
intern respecte de l'actual situació, es tracta d'una proposta modificativa efectuada per 
qüestions més administratives internes que materials i que no suposa cap inconvenient 
als veïns afectats. En el document facilitat amb la convocatòria s'especifiquen els 
motius de la proposta i els quadres de població afectada i afegeix la consellera que les 
dues Àrees Bàsiques de Salut estan ubicades en un edifici que comparteixen, el CAP 
Turó i la unificació d'ambdues àrees en una sola permetrà fer una millor gestió de la 
demanda assistencial i permetrà ajustar les necessitats assistencials amb una 
reassignació de pacients de forma equitativa en referència a la càrrega de treball dels 
professionals, no suposant cap canvi de metge ni d'infermera als ciutadans. 
 
En el torn de paraules, les dos representants de l'Associació de Veïns de Prosperitat i 
de l'entitat SAP Muntanya presents en aquesta Comissió Consultiva demanen els 
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documents que acompanyen a la convocatòria, atès que, no disposen d'ells indicant al 
consellera que a l'acabar l'acte, els facilitarà còpia ambdós documents. 
 
Pel que fa a la proposta de modificació dels límits de les Àrees Bàsiques de Salut 
Porta, Prosperitat i Verdum (8B/8D/8E) a Àrea Bàsica de Salut Porta, 8K i Àrea Bàsica 
de Salut Prosperitat-Verdum, 8L i Guineueta 8F, d'iniciativa del Consorci Sanitari de 
Barcelona, també el document facilitat amb la convocatòria s'especifiquen els motius 
de la proposta i els quadres de població afectada. La consellera Sra. Esther Flaquer 
diu que la modificació és completa i que si algun veí afectat vol seguir en el CAP 
Guineueta ho haurà de demanar però que l'atenció domiciliària vindrà de Verdum. 
afegeix que s'han traspassat metges dels CAP per tal que els veïns i veïnes no s'hagin 
de moure i els barris queden des del punt de vista mèdic més naturals. La consellera 
reconeix que, en aquest cas, són canvis administratius importants però que per usuaris 
i veïns no els ha de suposar canvi algú. En tot cas, hi ha unes 700 cartilles que de 
Guineueta passen al CAP de Rio de Janeiro (barri de Verdum). 
 
La modificació dels límits de les ABS Porta, Prosperitat i Verdum en dues ABS 
permetrà fer una gestió de la demanda assistencial i ajustar les necessitats bàsiques 
assistencials amb una reassignació de pacients de forma equitativa en referència a 
càrregues de treball, precisant que actualment la direcció dels tres EAP ja és única, és 
a dir, estan ubicats en un únic edifici. 
 
Finalitzada la exposició de la consellera Sra. Esther Flaquer, la presidenta atorga un 
torn de paraules als assistents. El Sr. Jose Maria Nieto diu inicialment que en el seu 
dia s'havia acordat que tots els metges estarien en la mateixa planta quan abans 
estaven en dos plantes diferents. La consellera Sra. Esther Flaquer diu que no caben 
tots els metges en la mateixa planta i que es farà per barris i, en tot cas, els que sí van 
a la mateixa planta són els administratius. 
 
El conseller del grup municipal del PPC Sr. Francisco López Ribera pregunta si tenen 
dades del cupo de metges per unitat productiva. La consellera Sra. Esther Flaquer diu 
que no els han passat aquesta dada però creu que en general la ratio són 1000 
persones per metge i hi ha algun barri que arriba als 1500. 
 
La Sra. Carmen Cabello aprofita la sessió ordinària de la Comissió Consultiva per a 
recordar al govern que els veïns de Verdum volen que el bus de barri 132 torni a 
disposar d'una parada al costat del CAP Verdum. la consellera Sra. esther Flaquer 
respon que es treballarà amb el recorregut del bus de barri 132 un cop es posi en 
marxa en el mes de novembre la xarxa bàsica ortogonal del bus, en concret, les línies 
V29 i D40. 
 
D'altra banda, la Sra. Carmen Cabello diu que, en el seu moment, es va demanar al 
unificació dels tres CAP en un únic però la consellera respon que la generalitat ho ha 
deixat en dos Àrees Bàsiques de Salut. 
 
Seguidament, la presidenta dona la paraula a la Sra. Mª de las Nieves Bonal qui també 
aprofita la ocasió per manifestar el seu desacord en el tancament del despatx de 
serveis socials que la Generalitat tenia al carrer Lorena i que ha obligat que els veïns 
hagin d'anar a Ciutat Meridiana, la qual cosa, és molt perjudicial als veïns 8en especial 
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persones grans, persones amb mobilitat reduïda...), concloent que en algunes 
decisions que s'adopten no es pensa en les persones dels barris. 
 
Respon el conseller tècnic Sr. Carlos Izquierdo Lázaro indicant que aquesta informació 
els va arribar per l'Associació de Veïns de Guineueta. Diu que a través de la Tercera 
Tinença d'Alcaldia, competent en temes de drets socials, va intercedir a,b els serveis 
socials de la Generalitat de Catalunya preguntant els motius d'aquesta decisió. Des de 
la Generalitat els van contestar que no podien seguir prestant serveis en l'edifici del 
carrer Lorena per un tema de riscos laborals i que provisionalment han anat a Zona 
Nord fins que trobin un nou edifici on ubicar la oficina. En tot cas, el conseller tècnic diu 
que hi ha una demanda legítima de persones amb problemes de mobilitat en el que els 
és molt incòmode anar fins a la Zona Nord i així ho han fet arribar a la Generalitat de 
Catalunya a través de la Tercera Tinença d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Intervé aleshores el conseller del grup municipal d'ERC Sr. Joaquim Sangrà i Morer 
recordant als assistents que alguns representants de l'entitat SAP Muntanya com la 
Sra. Trini Cuesta o el Sr. Jose van parlar amb la consellera de Benestar Social de la 
Generalitat Sra. Basa. Afegeix que és possible que hi hagi hagut una manca de 
previsió però que s'està treballant per a disposar d'un nou espai. 
 
La presidenta Sra. Carolina Recio Cáceres intervé en el debat indicant que recull la 
preocupació dels veïns sobre aquesta qüestió, seguiran demanant informació i a 
mesura que disposin de les decisions que s'adoptin, les transmetran a tothom i en 
especial a l'entitat SAP Muntanya. 
 
Intercedeix el Sr. Francisco López Ribera indicant als assistents que té recollides una 
sèrie de signatures per tal que torni la dita oficina però que entén que s'ha de deixar 
treballar al govern. 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les divuit hores i un 
minut. 
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