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 El Pacte té la finalitat principal de:

o Contribuir a reduir les desigualtats en salut per raons socials,
econòmiques o de gènere, i per l’impacte de la crisi econòmica dels
darrers anys.

o Potenciar la coordinació i la integració de l’atenció comunitària, i de
l’atenció social i sanitària, en l’àmbit de la ciutat de l’Hospitalet de
Llobregat i la seva àrea d’influència.

o Millorar l’accessibilitat, la qualitat i el confort dels serveis sanitaris.

Marc per a l’elaboració del Pacte



Impulsar la cogovernança, integració i coordinació en l’atenció
comunitària, i l’atenció integrada social i sanitària.

Eixos vertebradors del Pacte

1

2
Millorar l’accessibilitat, la qualitat i el confort dels serveis a través de
millores en les infraestructures sanitàries que impliquen la
construcció, la remodelació i l’equipament de diversos centres
sanitaris.



Eix 1. Salut comunitària i atenció 
integrada  



Implementació d’actuacions conjuntes, realitzades en i amb la comunitat, posant el
focus especialment en les àrees bàsiques de salut amb majors necessitats socials i
desigualtats en salut i en la població amb situació de vulnerabilitat i/o amb necessitats
complexes.

1. Àmbit de salut comunitària

 El nou model d’assignació de l’atenció primària a
partir de l’indicador social, el 2017 ha assignat de
manera addicional 1M€ a 8 dels 12 equips
d’atenció primària (EAP) de l’Hospitalet de
Llobregat (entorn socioeconòmic més vulnerable i
finançament insuficient):

o L'Hospitalet Pubilla Cases
o L’Hospitalet Gornal
o L’Hospitalet Florida Sud
o L’Hospitalet Torrassa
o L’Hospitalet Bellvitge
o L’Hospitalet Can Serra
o L’Hospitalet Collblanc
o L’Hospitalet Santa Eulàlia Sud



1. Àmbit de salut comunitària

 Constitució d’una taula comunitària de salut i benestar.

 Elaboració d’un diagnòstic compartit de salut comunitària.

 Desplegament de les intervencions prioritàries següents:

o Implementar programes de salut comunitària 
sobre alimentació i hàbits saludables; prevenció 
de la drogodependència i oci nocturn; salut 
emocional i oci nocturn; salut emocional, sexual 
i afectiva; i programes a les famílies.

o Promoure la formació de professionals sanitaris 
per a la detecció de la violència de gènere i del 
mobbing. 

Adopció de la perspectiva de gènere en l’elaboració del diagnòstic, la priorització de 
problemes i el disseny i la implementació de les actuacions comunitàries.



2. Àmbit de la integració de l’atenció social i sanitària

Desenvolupar un model d’atenció social i sanitari integrat que doni resposta a les 
necessitats de les persones.

 Desenvolupar una cartera de serveis o prestacions de resposta ràpida i 
d’intensitat proporcionada a la situació de salut i social de cada persona. 

 Desenvolupar la possibilitat de poder activar recursos de suport social per part 
de tots els treballadors socials i sanitaris, ja sigui des de l’àmbit hospitalari, 
sociosanitari o de primària de salut.

 Desenvolupar la resposta planificada territorial i social per a les situacions 
d’urgència social.

 Avançar progressivament en la compartició d’informació entre les fonts que 
recullen les històries de salut i social, que sigui fàcilment accessible per als 
professionals de salut i socials. 



2. Àmbit de la integració de l’atenció social i sanitària

 Implementar un model d’atenció sanitària integrada a les persones que viuen en 
centres residencials per a la gent gran.
 Es començarà per la residència pública Feixa Llarga i s’anirà estenent 

progressivament a la resta de centres residencials del municipi.

 Desenvolupar programes socials de detecció i preventius en relació amb les 
trajectòries de les malalties.

 Promoure el programa d’envelliment saludable.

Posar en valor el treball d’entitats i associacions per donar suport a persones que 
pateixen malalties cròniques, millorar l’atenció sanitària en l’àmbit residencial i 
avançar en un model d’atenció integrada social i sanitària a domicili.



3. Altres millores 

 Associacions i participació. Per exemple, promoure la vinculació i adhesió de les 
associacions de pacients de l’Hospitalet de Llobregat al Consell Consultiu de 
Pacients de Catalunya.

 Accessibilitat dels serveis sanitaris (atenció primària, salut mental i addicions, 
atenció especialitzada i procediments quirúrgics). 

 Recerca i investigació 
o Potenciar el paper de la comunitat universitària de Bellvitge com a agent de 

salut. 
o Potenciar les relacions del pol biosanitari amb entitats empresarials i 

professionals de la ciutat. 



Eix 2. Infraestructures i dispositius 
assistencials

 Durant el 2016-2017 el Departament de Salut va invertir a l’Hospitalet de
Llobregat 17,8 milions

Import de la inversió corresponent al nou CAP Gornal, el Servei de Rehabilitació 
ubicat al CAP Rambla Marina i els equipaments de la Fase II de l’ampliació de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge (edifici Tecnoquirúrgic).



Actuacions a les quals s’ha donat prioritat

 Inversió prevista

56,9 milions d’euros del Departament de Salut

Aquest és l’import estimat de 6 de les inversions. Està pendent d’incorporar l’import 
que es derivi de la solució finalment escollida per a l’Hospital de l’Hospitalet.

 7 actuacions:

4 actuacions destinades a modernitzar els equipaments d’atenció primària
i salut comunitària per tal de millorar la qualitat i resolució i potenciar les
intervencions comunitàries.

3 actuacions per donar continuïtat a la reforma i millora dels hospitals de
la ciutat.

Distribució de la inversió:
Atenció primària i salut comunitària

Atenció especialitzada

15,5 M€

41,4 M€

27,2%

72,8%



ATENCIÓ PRIMÀRIA
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• Ubicació: carrer de l’Alhambra, 20

• Proveïdor:  ICS

• Motivació: nou centre que ha de substituir l’actual CAP Mossèn Cinto Verdaguer 

que està situat en un local de lloguer i no disposa d’espais suficients per al 

desenvolupament correcte de les activitats. Es dupliquen els metres quadrats 

d’espais assistencials i el nombre de consultes.

• Estat de situació:  solar cedit per l’Ajuntament. Les obres han estat adjudicades 

per Infraestructures de la Generalitat i es preveu que s’iniciïn en les properes 

setmanes. S’estima que el nou centre podria estar disponible el segon semestre 

de 2020. 

• Projeccions demogràfiques: territori prioritari per necessitat social, per 

creixement de la població i canvis urbanístics.

• Finançament: 4,5 MEUR (cost previst obra + equipament)

CAP Santa Eulàlia Nord
Construcció de nou centre per substitució

En fase de desplegament



CAP Florida Sud
Nova construcció
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• Ubicació:    Avinguda de Catalunya 92 (solar INCASOL)

• Proveïdor:  ICS 

• Motivació:   nou centre que ha d’ubicar els professionals de medicina i infermeria   

de família de l’EAP Florida Sud. Proposta per descongestionar l’actual CAP Florida,     

que acull els equips de Florida Nord i Florida Sud i dona cobertura a una població de 

referència de 44.000 persones. 

• Estat de situació:  Local adquirit aquest 2018. Pla funcional enllestit. Es preveu 

encarregar la revisió i actualització del projecte d’adequació del local (en funció de les 

disponibilitats pressupostàries). 

• Projeccions demogràfiques: creixement de la pressió assistencial existents  i 

necessitats socials (EAP Florida Sud amb un nivell de privació socioeconòmic de 

69,12)

• Finançament:  3,5 M€ (cost estimat, pendent de concreció del finançament)

En fase d’estudi



15

CAP Just Oliveras
Remodelació del centre 

• Ubicació: Rambla de Just Oliveras, 50

• Proveïdor: ICS

• Motivació: Equipament de l’any 1977, amb una estructura vertical poc 

funcional, amb dos EAP (Centre i Sant Josep). S’hi han fet diverses 

remodelacions durant els anys 2013 i 2014 però, tot i això, no disposa d’espais 

suficients per al desenvolupament adequat de les activitats; no té alternativa de 

creixement de superfícies, juntament amb els problemes estructurals que 

actualment presenta. La remodelació es fa aprofitant el trasllat del laboratori a 

l'Hospital de Bellvitge amb la voluntat de mantenir l’EAP Centre i els 

especialistes. 

• Estat de situació: realització del Pla director per a la seva remodelació, cosa 

que ha de permetre la millora dels espais assistencials de l’EAP Centre. L’any 

2019 es podria encarregar la redacció del projecte en funció de les 

disponibilitats pressupostàries.

• Finançament: actuació en fase d’estudi, amb un cost estimat de 3,5 M€

En fase d’estudi
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CAP Sant Josep i CUAP Pura Fernández
Nou centre
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• Ubicació:  pendent de disponibilitat de solar adequat

• Proveïdor:  ICS

• Motivació:  es planteja com a una alternativa a la falta d’espais per al desenvolupament 

correcte de l’activitat de l’EAP Sant Josep (actualment ubicat al CAP Just Oliveras). També ha 

de permetre traslladar i ampliar la capacitat assistencial del CUAP Pura Fernández, el Servei de 

Diagnòstic per la Imatge, i ubicar una segona base del SEM al municipi, així com unificar els 

punts d’atenció a la salut sexual i reproductiva. 

• Estat de situació: s’està elaborant el Pla funcional. Està pendent de la disponibilitat d’un nou 

solar per part de l’Ajuntament per poder encarregar la redacció del projecte.

• Projeccions demogràfiques:  territori prioritari per necessitat social i per creixement de la 

població. 

• Finançament: actuació en fase d’estudi, amb un cost estimat de 4,0 M€ (pendent revisió import 

econòmic)

En fase d’estudi



ATENCIÓ ESPECIALITZADA
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Hospital Universitari de Bellvitge
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• Ubicació: carrer de la Feixa Llarga

• Proveïdor: ICS

• Motivació: adequació dels diferents serveis amb pla d’equipaments destinats al nou 

bloc quirúrgic i a la unitat de cures intensives. Més quiròfans, més activitat, menys 

llista d’espera. 

• Estat de situació:  s’està treballant amb la previsió d’obrir 9 quiròfans durant el 2019. 

Després s’habilitaran 15 quiròfans més amb l’objectiu de completar el nou bloc 

quirúrgic de l’Hospital de Bellvitge el 2020.

Territori prioritari per necessitat social i desigualtat en salut. Se’n millora l’accessibilitat i  

es dota de tecnologia d’última generació per atendre la població de referència.

• Finançament:    2018: 25,1 M€

2019-2020:   11,8 M€

• Antecedents: Fase I (consultes externes):     12 M€ obra + 5 M€ equipament 

Fase II (edifici Tecnoquirúrgic): 82 M€ obra + 13 M€ equipament
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En fase de desplegament



Hospital Duran i Reynals - ICO
Construcció de noves consultes externes
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• Ubicació:  Avinguda Gran Via de l’Hospitalet, 199-203

• Proveïdor: Institut Català d’Oncologia (ICO)

• Motivació:  remodelació per ubicar les consultes externes de l’ICO als espais de 

l’Hospital Duran i Reynals, cosa que ha de permetre potenciar el model territorial 

estructurat en xarxa amb els hospitals generals bàsics i de referència de les 

comarques on dona servei.

 Reforma i condicionament 

 Adequació dels espais

• Estat de situació:  en projecte

• Finançament: 4,5 M€ (cost estimat, pendent de concreció del finançament)
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En fase de desplegament



Hospital General de l’Hospitalet
Nou centre
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• Ubicació: Avinguda de Josep Molins, 29

• Proveïdor: Consorci Sanitari Integral (CSI)

• Motivació: Estructura sanitària antiga. Cal una anàlisi de les necessitats futures 

en complementarietat amb l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí i el 

Centre Sociosanitari de l’Hospitalet de Llobregat (hospital transversal), estudiant 

la possibilitat de construir un nou centre que substitueixi l’actual o bé de realitzar 

una reforma integral del centre actual tot millorant el grau de penetració d’aquest 

dispositiu sobre la població de referència del municipi de l’Hospitalet de 

Llobregat.

• Estat de situació i prioritats: Elaborar el nou Pla director de l’Hospital que, de 

manera consensuada amb la ciutadania, defineixi quina remodelació necessita 

aquest equipament o si és necessària la construcció d’un nou centre.

• Finançament: S’està pendent de concretar el projecte que es vol desenvolupar; 

encara no es pot indicar la inversió que caldrà fer.

En fase d’estudi



 Mitjançant un conveni marc es crea la Comissió Mixta, formada per dos
representants del CatSalut i dos representants de l'Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat, designats pels seus titulars respectius, que tindrà com a finalitat
vetllar pel compliment de les previsions de l’acord.

 La vigència d'aquest conveni marc s’estén des de la data de la seva signatura
fins al 31 de desembre de 2021.

Comissió de seguiment i vigència


