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EXTRACTE ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA, 
CELEBRADA EL 14 D’OCTUBRE DE 2015, 

DEL  CONSELL  MUNICIPAL DE SALUT 
 
A Palau-solità i Plegamans, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia 14 
d’octubre de 2015, sent les 20 hores i 05 minuts, en segona convocatòria i sota la 
presidència de la Sra. Regidora delegada, en aplicació del disposat a l’acord adoptat 
a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 30 de juny de 2015, assistida 
pel funcionari municipal que assumeix la secretaria del consell, segons allò disposat 
a l’article 4.1.c) dels seus estatuts.   

ES  REUNEIXEN 
 
les persones que han estat designades vocals del Consell Municipal de Salut, 
d'acord amb l'article 4 dels seus estatuts, les quals són les següents: 
1. Sra. representant del grup municipal del PSC-CP. 
2. Sr. representant del grup municipal de CiU.   
3. Sr. representant del grup municipal de GANEMOS. 
4. Sra. representant del grup municipal del PP. 
5. Sr. representant del grup municipal d’ERC-AM. 
6. Sr. representant del Grup Municipal de C’s. 
7. Sr. representant del grup municipal CUP-CAV-PA. 
8. Sr./a. representant dels farmacèutics amb oficina de farmàcia a la població  
9. Sr./a. representant del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

Agència de Protecció de Salut Pública.  
10. Sr./a. representant de les entitats i/o associacions vinculades al món de la salut que 

poguessin existir a la població i que estiguin degudament inscrites al Registre 
Municipal d’Associacions i que ho hagin sol·licitat prèviament.   

11. Directora UGAP (Unitat de Gestió Assistencial) Caldes de Montbui – Palau-solità i 
Plegamans, qui s’incorpora a la sessió quan són les 20 h. 44 m., en el debat del 5è. 
punt de l’ordre del dia. 

 
També assisteix a la sessió, per invitació de la presidència, la tècnica de Salut de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.    
 
No han assistit a aquest acte, havent-se excusat les següents persones:  
1. Persona de reconeguda experiència en el món de la salut conforme a l’art. 4.1.b), 

apartat 13 dels estatus. 
2. Representant dels metges amb consulta a la població.  
3. Sr./a. representant dels veterinaris amb consulta a la població.  
4. Sr./a. representant de la Creu Roja local. 
5. Sr./a. representant del col·lectiu mèdic de l’Àrea bàsica de Salut. 
6. Sr./a. en representació de les associacions de veïns del municipi legalment 

constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i que ho sol·licitin 
prèviament.  
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7. Sr./a. en representació de les associacions de veïns del municipi legalment 
constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i que ho sol·licitin 
prèviament.  

 
Atès que s’ha  assolit el quòrum fixat a l’article 6.4 dels estatuts reguladors del consell 
(president, secretari i 3 vocals) en segona convocatòria, es procedeix a l'obertura de la 
sessió per part de la Sra. Presidenta del Consell, que dóna la benvinguda a tots els 
assistents, passant-se a tractar tot seguit els punts de l’ordre del dia.  
 
 
1.  Constitució del Consell i presentació dels nous membres: 
 
La Sra. presidenta dóna la benvinguda als assistents, fent una relació dels membres 
del Consell i cedeix la paraula al Secretari perquè doni lectura dels membres que 
composen el Consell, la qual cosa fa.  
 
 
2. Règim de sessions: 
 
S’acorda que el règim de sessions per Consells ordinaris tindrà caràcter trimestral, i pel 
que fa al dia de la setmana es portaran a terme en dimecres; en quant als Consells 
extraordinaris, es portaran a terme quan sigui precís.  
 
 
3. Informació relativa a les subvencions rebudes aquest 2015 (Diputació de 
Barcelona, RECS, Departament de Medi Ambient). 
 
La Sra. presidenta cedeix la paraula a la Tècnica de Salut de l’Ajuntament, qui informa 
de les subvencions que es reben de Diputació de caire econòmic i de suport tècnic de 
l’Agència de Salut Pública i que són les següents:  
 
- Animals de companyia      1.000,00 € 
- Seguretat alimentària      2.326,90 €  
- Sanitat ambiental   10.759,01 € 
- Promoció de la salut  13.715,00 € 
- Tallers promoció de la salut 
- Suport tècnic inspeccions piscines 
- Suport tècnic seguretat alimentària (inspeccions i formació seguretat alimentària en 
els esdeveniments puntuals) 
 
En relació a aquests ajuts rebuts de Diputació la tècnica municipal comenta que dins 
dels Tallers de promoció de la salut son ajuts de suport i diu que hi ha el programa de 
prevenció de drogues, es fan xerrades de prevenció del tabac i de l’alcohol. 
 
En quant a les ajudes que es reben de RECS (“Red Española de Ciudades 
Saludables”) es reben subvencions per:  
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- Programa d’activitat física de la població de més de 60 anys (Actívate +60, Gimnasia 
correctiva i ioga) 5.888,57 € 
- Programa d’atenció i intervenció psicològica (Psicodona i Psicojove): 8.048,30 € 
 
Intervé la Sra. presidenta per dir que s’intenta fer una actuació transversal en relació al 
tema de la salut; també diu que si es detecten necessitats, com per exemple fer alguna 
xerrada, es poden veure quines són les actuacions a fer, com xerrades a l’Institut, la 
qual cosa permetria prevenir actuacions pitjors fetes sota la influència de les drogues, i 
explica que, en quant a aquest suport, que no es de caire econòmic sinó que es 
preventiu,  i diu que es això el que es vol fer, en el sentit de fer més actuacions 
preventives i no tant assistencials.  
 
La tècnica municipal comenta que s’està pendent de rebre una subvenció del 
Departament de Medi Ambient en relació a les colònies de gats. S’ha fet un conveni 
amb la protectora SPAM de Mataró, per mirar de controlar els punts on hi ha gats i 
demana que si algun membre del Consell es coneixedor d’algun d’aquests  punts on es 
concentren gats, ho pot dir per tal d’actuar-hi.  
 
La Sra. presidenta comenta que cal trobar l’equació perfecte per salvaguardar els drets 
dels animals i que es puguin controlar també les colònies.  
 
S’inicia un torn d’intervencions entre els assistents. 
 
Tot seguit la Sra. presidenta pregunta si hi ha alguna intervenció a fer, sent contestada 
negativament, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia.  
 
 
4. Curs d’Autoprotecció i Suport Vital Bàsic, Diputació de Barcelona 
 
La Sra. presidenta comenta que el dia 12 de novembre de 2015 es farà un curs 
d’Autoprotecció i Suport Vital Bàsic i que el podran realitzar entre un mínim de 8 
persones i un màxim de 24. El curs te una durada de 4 hores (1 teòrica i 3 de pràctica) i 
que avui mateix han rebut el rètol per fer-ne difusió, el qual mostren als membres del 
Consell.  
 
La tècnica municipal  comenta en relació a aquest curs, que la idea és fer la difusió a 
les Associacions de Comerciants i a la població en general. Continua dient que la part 
teòrica del curs té una durada de 60 minuts i consta de les següents parts: 
1.1 Introducció i Cultura d’Autoprotecció. 
1.2 Situacions d’urgència i emergència més freqüents i llur maneig. 
1.3 Suport Vital Bàsic (SVB) 
1.4 Clip demostratiu de Desfibril·lació Externa Automatitzada (DEA). 
La part pràctica tindrà una durada de 180 minuts en la qual es treballarà: 
2.1 Ressucitació Cardiopulmonar (RCP) pas a pas. 
2.2 Posició Lateral de Seguretat 
2.3 Obstrucció de la Via Aèria per Cos Estrany (OVACE) 
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Clou la seva intervenció la tècnica municipal manifestant que avui mateix li han lliurat 
els rètols per fer difusió del curs.  
 
La Sra. presidenta pregunta si hi ha alguna intervenció a fer, sent contestada 
negativament, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia.  
 
 
5. Informació relativa al Dia de la Lluita contra el càncer de mama 
 
La Sra. presidenta comenta que des de la Regidoria volen posar èmfasi amb el tema 
de la prevenció i que es farà una xerrada el dia de la Lluita contra el càncer de mama 
d’enguany que serà el dilluns dia 19 d’octubre de 2015 a les 19:30 hores a l’Auditori de 
la Masia de Can Cortès; la xerrada anirà a càrrec del Doctor R.L. i la Sra. C. S., veïna 
del municipi i infermera del CAP Centre de Sabadell. L’Associació contra el Càncer 
també col·laborarà en aquesta xerrada i la Sra. presidenta comenta que es mirarà 
d’iniciar un camí conjunt de cara l’any vinent; la Sra. presidenta cedeix la paraula al 
representant del Grup Municipal de CiU, qui comenta que... 
 
--- 
S’incorpora la Directora UGAP, quan son les 20 hores i 44 minuts. 
--- 
 
... es mirarà d’il·luminar edificis emblemàtics amb el color rosa, tot i que explica la 
problemàtica que comporta aquest fet a nivell de cost i a nivell de seguretat.  
 
També s’acorda que a l’edifici de l’Ajuntament es posarà un llaç rosa que va fer un 
artista de la població.  
  
La Sra. presidenta acaba dient que els membres del Consell estan convidats a la 
xerrada del dia 19 de novembre d’enguany i tot seguit dóna la benvinguda a la Sra. 
Directora de l’UGAP. Acaba la seva intervenció  preguntant si algú té alguna cosa més 
a dir, contestant negativament tots els assistents, per la qual cosa es passa al següent 
punt de l’ordre del dia.  
 
 
6. Propostes d’urgència.    
 
No n’hi ha.  
 
 
7. Suggeriments, precs i preguntes.   
 
La Sra. presidenta pren la paraula i pregunta als assistents si tenen algun suggeriment, 
prec o pregunta a la qual es produeixen diverses intervencions dels assistents 
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I sense més assumptes a tractar, per part de la Sra. presidenta es tanca la sessió quan 
són les 21 h. 08 m., de la qual cosa s'aixeca la present acta que com a secretari 
certifico.  
 
 


