CONVOCATÒRIA CONSELL DEL DRET A LA SALUT DE NOU BARRIS
Per indicació de la Consellera i Presidenta del Consell de Dret a la Salut de Nou Barris, Sra.
Esther Flaquer García, us convoquem a la sessió ordinària que tindrà lloc el 24 de març, a les
18h, a la Sala de Plens del Districte de Nou Barris, 1a planta, amb el següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta anterior (5’)
2. Rendició de comptes, a càrrec de l’entitat SAP Muntanya (15’)
3. Seguiment de la Mesura de Govern Salut, Salut Mental i Cura 2021-2024, a càrrec de la
consellera Esther Flaquer, ASPB i Pla de Barris (15’)
4. Estat actual, incorporació de nous rols professionals i proposta organitzativa per a la
normalització de l’activitat assistencial en els Equips d’Atenció Primària del Districte:
estructures, nombre de professionals, reorganització, accessibilitat, recuperació
d’agendes, temporització, llistes d’espera de derivació a especialistes, situació
pediatria CAP Turó, a càrrec Jordi Armengol, direccions CAP i Esther Flaquer (45’)
5. La ciutadania té la paraula (40’ d’intervencions en el total dels punts)

El Consell es podrà seguir telemàticament mitjançant l’enllaç:
https://ajuntamentbarcelona2.webex.com/webappng/sites/ajuntamentbarcelona2/dashboard
/pmr/bcatalaj
Si us plau, confirmeu assistència a bcatalaj@bcn.cat Aforament limitat.
Notes:
La sessió tindrà Servei d’Interpretació amb Llengua de Signes.
Es prega a les persones assistents no dur productes perfumats, així com mantenir els telèfons
mòbils apagats o en mode avió durant la reunió en atenció a les persones afectades de
síndrome de sensibilització central.

M Blanca Catalá Jiménez
Secretària del Consell

Barcelona, 21 de març de 2021
Avís de protecció de dades
Us recordem que la entrada en vigor del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) garanteix més seguretat i transparència
sobre les dades personals del ciutadans i ciutadanes.
D'acord amb aquesta normativa, us informem que l'Ajuntament de Barcelona ha actualitzat la seva política de privacitat. Podeu
consultar informació addicional sobre la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

