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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA, 
CELEBRADA EL 13 DE GENER DE 2016, 
DEL  CONSELL  MUNICIPAL DE SALUT  

 
A Palau-solità i Plegamans, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia 13 de 
gener de 2016, sent les 20 hores, en segona convocatòria i sota la presidència, de la 
Sra. Carmen Cabeza Nieto, 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 Sr. Miquel 
Alimbau i Parera, 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. Carmen Sanz Cabero , en representació del grup municipal del PSC-PM. 
2. Sr. Jordi Pujol Lozano,  en representació del grup municipal de CiU.   
3. Sr. Jose Luis Heras Marcos, en representació del grup municipal de GANEMOS. 
4. Sra. Mercedes Rodríguez Baeza , en representació del grup municipal del PP. 
5. Sr. Jordi Plaza Nualart, en representació del grup municipal d’ERC-AM. 
6. Sra. Andrés Martinez Palacio , en representació del Grup Municipal de C’s. 
7. Sr. Jordi Mendez Cordobés, , en representació del grup municipal CUP-CAV-PA. 
8. Sra. Maria Àngels Marcuello Martínez , en representació del Grup Municipal ICV-

E. 
9. Sra. Diana Lagarda ,  representant dels farmacèutics amb oficina de farmàcia a la 

població (Farmàcia C/ Secretari Gil). 
10. Sra. Assumpta Macià , en substitució de la Sra. Maria Rosa Monterde, en 

representació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Agència de 
de Salut Pública de Catalunya.  

11. Dr. José Luis Monserrat Delgado, com a persona de reconeguda experiència en 
el món de la salut conforme a l’art. 4.1.b), apartat 13 dels estatus. 

12. Sr. Miquel Lluch Rodríguez, 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.   

13. Dra. Carmen Blanco Aguilar , Directora UGAP (Unitat de Gestió Assistencial) 
Caldes de Montbui – Palau-solità i Plegamans, qui s’incorpora a la sessió quan són 
les 20 h. i 7 m., en el debat del 2n. punt de l’ordre del dia. 

14. Dr. Roque Lucas Sánchez , representant dels metges amb consulta a la població, 
qui s’incorpora a la sessió quan són les 20 h. i 11 m., en el debat del 2n. punt de 
l’ordre del dia.  

 
També assisteix a la sessió, per invitació de la presidència, la Sra. Laura Puy 
Rocabruna , tècnica de Salut de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.    
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No han assistit a aquest acte, havent-se excusat les següents persones:  
1. Sr./a. representant dels veterinaris amb consulta a la població.  
2. Sr/.  representant de la Creu Roja local. 
3. Sr./a. representant del col·lectiu mèdic de l’Àrea bàsica de Salut. 
4. 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.  

5. 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.  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l a sessió ordinària de 14 d’octubre 
de 2015  
 
La Sra. Cabeza pregunta si hi ha alguna esmena. 
 
El Sr. Secretari informa que cal fer una esmena a la pàgina 6 de l’acta en la intervenció 
del Sr. Lluch, on diu:  
 
 
Cal afegir “per saber” on diu “... s’adrecés a l’Hospital de Mollet què és el que passa...” , 
de tal manera que digui:  “... s’adrecés a l’Hospital de Mollet per saber què és el que 
passa...”. 
 
Feta l’esmena, el paràgraf quedaria redactat de la següent manera: 
 
  “*** El Sr. Lluch comenta que es va acordar comprar una màquina diagnòstica que es 
diu “Fibroscan” i diu que no s’ha comprat i que s’estan derivant totes les proves 
diagnòstiques a la Clínica Delfos de Barcelona, per la qual cosa demana que el Consell 
s’adrecés a l’Hospital de Mollet per saber què és el que passa amb aquesta màquina 
diagnòstica per poder abordar la situació en què es troben els possibles usuaris del 
Servei de Salut de l’Hospital de Mollet.” 
 
Per unanimitat dels assistents s’acorda aprovar l’esmena i l’acta. 
 
2. Pressupost Salut Pública i Sanitat 2016 
 
La Sra. Cabeza comenta que de forma prèvia i en el seu dia es va parlar amb els grups 
municipals quina afectació hi havia en aquesta àrea en relació als pressupostos 
municipals i que ara correspon informar a la resta de membres del consell de quin és el 
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pressupost que compta aquesta àrea per a l’any 2016, i tot seguit cedeix la paraula a la 
Sra. Laura Puy.  
 
--- 
S’incorpora a la sessió la Dra. Carmen Blanco Aguilar, quan són les 20 h. i 7 m. 
--- 
  
La Sra. Puy comenta el pressupost inclou les activitats adreçades a Salut Pública i a 
Sanitat.  
 
La Sra. Puy continua dient que pel que fa a Salut Pública, hi ha el programa 
antiplagues, el programa animals domèstics i el programa de promoció de la salut 
pública. 
 
En relació del programa antiplagues pel 2016 hi ha el mateix pressupost que pel 2015, i 
aquest programa inclou el control de plagues a la via pública i edificis municipals i el 
control de la legionel·la; es preveuen unes activitats de caràcter anual, però també hi 
ha una part del pressupost per actuacions d’urgència i/o esporàdiques; també inclou 
els controls analítics de l’aigua de consum humà.  
 
Pel que fa al programa animals domèstics, es redueix la dotació del control d’animals 
domèstics a la via pública i s’incrementa la dotació pel conveni de recollida i estada 
d’animals domèstics. Aquest programa inclou les recollides d’animals a la via pública 
(perduts i/o abandonats), les colònies de gats i el conveni amb el Consell del Col·legi 
de Veterinaris de Catalunya.  
 
En quant al programa de promoció de la salut, inclou activitats de salut pública, quina 
dotació s’incrementa,  i el conveni de col·laboració amb l’Institut Català de la Salut en 
matèria de Salut Escolar, quina dotació és la mateixa que a l’any 2015. Aquest 
programa inclou activitats que es fan a les escoles, entitats, etc., com prevenció del 
tabaquisme, prevenció alcohol, primers auxilis, cursos de manipulador d’aliments, etc. 
 
En còmput global, en relació a Salut Pública, el pressupost del 2016 és de 131.159,17 
€ front als 134.918,71 € pressupostats pel 2015.  
 
Tot seguit la Sra. Puy comenta que pel que fa a Sanitat, s’inclou el lloguer dels aparells 
desfibril·ladors, el pagament de la quota per ser de la “Red de Ciudades Saludables” i 
per fer alguna activitat, com per exemple l’activitat pels dies mundials que tingui un cost 
com il·luminar l’Ajuntament pel dia mundial contra el càncer de mama. 
 
En còmput global, el relació a Sanitat, el pressupost del 2016 és de 7.671,00 € front als 
8.671,00 € pressupostats pel 2015.    
 
Acabada la intervenció de la Sra. Puy, el Sr. Méndez pregunta si la protectora de 
Mataró ha tingut alguns problemes amb el propi Ajuntament de Mataró.  
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--- 
S’incorpora a la sessió el Dr. Lucas, quan són les 20 h. i 11 m.  
--- 
 
La Sra. Puy contesta al Sr. Méndez dient que els gossos recollits en el municipi no 
anaven a les instal·lacions de l’Ajuntament de Mataró sinó que anaven a Can Pilé, i 
que els problemes tan sols afecten a les instal·lacions que són propietat de 
l’Ajuntament de Mataró. 
 
Intervé la Sra. Marcuello per dir que hi ha negociacions entre la protectora i 
l’Ajuntament de Mataró i sembla ser, pel que ha sortit publicat a la premsa, que es 
pugui prorrogar per tres any més la utilització de les instal·lacions per part de la 
protectora.  
 
Acabada la intervenció de la Sra. Marcuello, la Sra. Cabeza pregunta als assistents si  
algú necessita algun aclariment o vol fer alguna qüestió, sent contestada negativament, 
per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia.   
 
 
3. Informacions relatives al conveni amb l’Agència de Protecció de la Salut i 
valoració de les actuacions dutes a terme al 2015  
 
La Sra. Cabeza comenta que habitualment a les sessions del consell hi assisteix la 
Sra. Rosa Monterde, en representació del Departament de Salut, Agència de Salut 
Pública de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, si bé avui, li ha estat impossible 
venir, per la qual cosa assisteix al consell la Sra. Macià, també de l’Agència de 
Protecció de la Salut, qui exposarà aquest punt de l’ordre del dia, i a qui tot seguit li 
cedeix la paraula.  
 
La Sra. Macià comenta que les activitats de l’Agència de Protecció de la Salut que fa 
en el municipi estan adreçades a les actuacions d’inspecció i a les activitats de 
promoció de la salut. Continua dient que pel que fa a les inspeccions, se n’han fet 
quinze a torres de refrigeració en prevenció de la legionel·losi; una a una empresa 
distribuïdora de plaguicides; dues inspeccions efectuades a empreses gestores 
d’aigua; controls efectuats a punts d’aigua; pel que fa a les inspeccions efectuades 
relatives a la higiene alimentària s’han fet inspeccions a titulars de registres sanitaris i 
als que es diuen “claus 50”, que són menjadors comunitaris que s’han fet cinquanta vuit 
inspeccions. Pel que fa a activitat inspectora de competència municipal s’han fet sis 
inspeccions i s’ha col·laborat en la recollida de mostres per a la prevenció de la 
legionel·losi.  
 
Pel que fa a les activitats de Promoció, la Sra. Macià comenta que ha consistit en el 
programa “Entorn sense fum” en l’entorn escolar; comenta que es van posar els rètols 
recomanant no fumar en espais on hi pogués haver menors. També diu la Sra. Macià 
que el CAP Palau ha demanat fer un diagnòstic de salut, cosa que està demanat si bé 
encara no ha estat atorgat. 
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Acabada la intervenció de la Sra. Macià, la Sra. Cabeza comenta que per fer més 
entenedora la col·laboració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya demana que es 
faciliti el conveni entre aquesta agència i l’Ajuntament a tots els membres del consell, i 
també per si poden fer alguna aportació per la seva part. Clou la seva intervenció 
agraint la presència de la Sra. Macià i la col·laboració que presta l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya.   Tot seguir la Sra. Cabeza s’adreça als assistents i demana si 
es vol fer alguna intervenció, sent contestada en sentit negatiu, motiu pel qual es passa 
al següent punt de l’ordre del dia.  
 
 
4. Informació relativa a les malalties més prevalen ts diagnosticades al CAP Palau 
 
La Sra. Cabeza cedeix la paraula a la Dra. Blanco, qui inicia la seva intervenció dient 
que hi ha moltes dades a valorar i que per fer correctament l’estudi caldria concretar  
què és el que es vol estudiar i cap a on es vol adreçar aquest estudi, i manifesta que 
dins de les dades de les que disposa el CAP el que s’ha detectat és que hi ha dues 
situacions prevalents, una de les quals és la hipertensió, però creu que potser el que es 
demana seria un estudi que hauria de fer Salut Pública.  
 
El Sr. Lluch diu que la idea inicial era poder establir una relació de malalties com a 
conseqüència de l’existència de productes contaminants produïts per l’activitat 
industrial; la petició en concret que va fer era per poder detectar i prevenir patologies 
que podrien afectar a la gent. Es tracta, continua dient el Sr. Lluch, de veure si hi ha 
productes contaminants a l’aigua o en el medi ambient que poden afectar a la salut. 
D’aquí que, acabada la sessió anterior, la Sra. Monterde li manifestés que un estudi 
d’aquest tipus es podria fer no pas a tota la població sinó tan sols a un barri concret; 
afegeix que es podria passar una relació de totes aquestes qüestions que podrien tenir 
incidència en la salut.  
 
La Dra. Blanco exposa que aniria bé disposar de més informació, ja que quan més 
acotat estigui l’àmbit d’estudi millor.  
 
La Sra. Cabeza diu que cal focalitzar el que cal estudiar, ja que si no ens podríem 
perdre en les grans quantitats de dades que hi ha.  
 
La Sra. Marcuello exposa el cas d’una activitat industrial que a vegades tenen fuites i 
queda tot cobert d’una pols blanca, i potser caldria començar per aquest barri per poder 
determinar si l’activitat industrial pot tenir alguna incidència en la salut dels veïns.  
 
La Dra. Blanco manifesta que més val acotar  i que, en qualsevol moment, si cal, es pot 
ampliar l’àmbit objecte d’estudi.  
 
La Sra. Cabeza pregunta si hi ha alguna altra intervenció a fer, sent contestada 
negativament pels assistents, motiu pel qual es passa al següent punt de l’ordre del 
dia.    
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5. Informacions relatives al Fibroscan 
 
La Sra. Cabeza comenta que com a conseqüència de la petició del Sr. Lluch en el 
darrer consell, en el sentit de preguntar a l’Hospital de Mollet en relació a la màquina 
diagnòstica “Fibroscan”, per la qual cosa l’Ajuntament es va adreçar a l’Hospital de 
Mollet demanant informació al respecte en el següent sentit: 
 
“Com a presidenta del Consell de Salut Municipal i a petició dels membres del Consell 
voldríem demanar informació relativa a instal·lació d’un Fibroscan a l’Hospital de Mollet, 
mitjançant la contractació d’una empresa que doni el servei d’aquest aparell alguns 
dies a l’Hospital de Mollet abans del 30 de juny de 2015. 
 
En la darrera sessió del Consell Municipal de Salut es va posar en coneixement dels 
membres d’aquest que l’Hospital no disposa de l’aparell i la gent ha de desplaçar-se a 
un altre hospital.  
 
Agrairíem ens féssiu arribar la informació relativa a aquesta qüestió, els motius pels 
quals s’han de desplaçar els usuaris a un altre hospital enlloc de poder disposar a 
l’Hospital de Mollet de l’aparell, i així poder-la fer extensiva als membres del Consell 
Municipal de Salut.”   
 
La Sra. Cabeza comenta que es va rebre contestació a la petició d’informació i cedeix 
la paraula a la Sra. Puy perquè doni lectura de la carta que el Sr. Miquel Àngel Viciana 
Rodríguez, Director de Clients de la Fundació Sanitària Mollet li va adreçar i que diu el 
següent:  
 
“En relació a la qüestió que ens planteja sobre el Fibroscan a l’Hospital de Mollet volem 
comentar-vos el següent: 

• El fibroscan és una prova diagnòstica necessària pel tractament de l’Hepatitis C i 
se sol·licita als pacients sempre sota criteri mèdic. 

• Actualment, tots els pacients diagnosticats d’Hepatitis C l’estan rebent el 
tractament protocol·litzat segons les indicacions del Servei Català de la Salut.  

• Els pacients que precisen realitzar dita prova diagnòstica són derivats a 
l’Hospital de Granollers i són programats sense llista d’espera. Setmanalment es 
deriven entre 3 i 4 pacients que són els diagnosticats en aquella setmana. 

• La realització de la prova del fibroscan al nostre hospital és un tema obert i que 
podem valorar en les inversions de cara a l’any que vinent. Per fer-ho amb rigor 
ens comprometem a elaborar un informe per finals de gener, on es reculli 
l’activitat, les derivacions i tota aquella informació rellevant que ens permeti 
veure l’estat de la qüestió.  

 
Seran convidats a la sessió informativa que realitzarem per comentar-lo.” 
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La Sra. Cabeza manifesta que d’aquesta informació s’ha fet una carta per fer-la arribar 
al Sr. Lluch. 
 
El Sr. Lluch contesta dient que encara no l’ha rebut. També diu que hi ha tres 
ajuntaments que han aprovat mocions al Ple per traslladar-les a l’Hospital de Mollet, si 
bé exposa que li sembla bé el que s’ha fet, en el sentit que s’hagin buscat altres 
opcions. 
 
Intervé la Sra. Cabeza per manifestar que quan disposi de més informació la facilitarà 
al consell.  
 
El Sr. Lluch manifesta que també, per la seva part, que quan disposi de més informació 
també la traslladarà al consell.    
 
La Sra. Cabeza pregunta si hi ha alguna altra intervenció a fer, sent contestada 
negativament pels assistents, motiu pel qual es passa al següent punt de l’ordre del 
dia.    
 
 
6. Implementació local a l’Estratègia de promoció d e salut i prevenció del 

Sistema Nacional de Salut (SNS)  
 
La Sra. Cabeza, en relació al títol d’aquest punt, diu que més que implantació s’està 
estudiant l’adhesió del municipi,  i per informar del què consisteix cedeix la paraula a la 
Sra. Puy perquè ho expliqui.  
 
La Sra. Puy informa del contingut de la “Estrategia de promoción de la Salud y 
prevención en el Sistema Nacional de Salud”, informant que el “Ministerio de Sanidad, 
Servicios Socials e Igualdad”, junt amb les Comunitats Autònomes ha elaborat 
l’estratègia esmentada, la qual és una oportunitat d’integrar i coordinar els esforços de 
promoció de la salut i prevenció entre tots els nivells, sectors i actors implicats, i 
proposa el desenvolupament progressiu d’intervencions adreçades a prevenir 
malalties, lesions i la discapacitat.  L’adhesió dels municipis a l’estratègia té com a 
finalitat donar un marc de compromís institucional a la seva implementació local, i es 
tracta d’un element clau per donar estabilitat a les accions que es desenvolupin en 
aquest context, a més de donar visibilitat al projecte. Els compromisos que 
s’adquireixen amb l’adhesió consisteixen en: 

• que el Ple de l’Ajuntament l’aprovi;  
• fer una presentació pública inicial i com a mínim una altra presentació anual de 

seguiment; 
• establiment d’un cronograma per a la realització de les accions; 
• nomenament d’una persona coordinadora i dinamitzadora de la implementació 

local de l’estratègia. 
Afegeix la Sra. Puy que als ajuntaments que s’hi adhereixin se’ls facilitarà recolzament 
tècnic  amb un dossier amb la documentació necessària per poder portar a terme 
l’adhesió. 
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Acabada l’exposició per part de la Sra. Puy, la Sra. Cabeza comenta que ja s’estan fent 
actuacions adreçades a la promoció de la salut, per la qual cosa el que cal és ordenar-
les, la qual cosa ens permetrà poder rebre una subvenció per poder-les fer.    
 
La Sra. Marcuello exposa que si el que es tracta és de fer un inventari de les 
actuacions e promoció de la salut, el que es pot fer és veure també el que fan altres 
municipis per veure si és possible també fer-ho aquí.  
 
La Sra. Cabeza diu que el que es tracta al final és articular totes les propostes que 
puguem fer, i el nostre interès és adherir-nos, ja que els municipis que s’incorporen de 
nou a la “Red de Ciudades Saludables” ja se’ls exigeix també l’adhesió, per la qual 
cosa i atès que el municipi ja està integrat dins d’aquesta “Red de Ciudades 
Saludables” el que es tracta és d’aprofitar aquesta oportunitat. 
 
El Sr. Lluch manifesta que es va parlar, en relació a la promoció de la salut, en el darrer 
consell d’unes xerrades que es farien a les farmàcies. 
 
La Sra. Cabeza contesta dient que es va produir una duplicitat de dates, la qual cosa 
es va solucionar, i que les xerrades van anar molt bé i anaven adreçades al bon ús dels 
medicaments; afegeix que el dia 29 d’aquest mes, a les 10 h. del matí, hi haurà una 
altra xerrada sobre la hipertensió, i va adreçada a la gent gran, si bé fa la reflexió de 
què també fora bo fer una altra activitat adreçada als que s’inicien en la presa de 
medicaments.   
 
La Sra. Puy i la Sra. Lagarda comenten que una altra activitat podria anar adreçada a 
les escoles, per mirar de fer xerrades tendents als que en el futur seran potencials 
consumidors de medicaments. 
 
La Sra. Cabeza pregunta si hi ha alguna altra intervenció a fer, sent contestada 
negativament pels assistents, motiu pel qual es passa al següent punt de l’ordre del 
dia.    
 
 
7. Propostes d’urgència.    
 
No n’hi ha.  
 
 
7. Suggeriments, precs i preguntes.   
 
La Sra. Cabeza pren la paraula i pregunta als assistents si tenen algun suggeriment, 
prec o pregunta a fer. 
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*** El Sr. Plaza pregunta si hi ha previst fer alguna activitat en relació al mosquit tigres, 
donat que del que portem d’hivern encara no ha fet fred i no els ha matat. 
 
La Sra. Puy contesta en el sentit que de cara al consell del mes d’abril es facilitarà 
l’estudi fet per Diputació en relació a aquesta plaga.  
 
La Sra. Cabeza exposa que tan bon punt l’Ajuntament disposi de l’estudi valorarà 
quines actuacions cal fer.  
 
 
*** El Sr. Lluch comenta que caldria millorar la problemàtica de les esperes a l’Hospital 
de Mollet. Continua dient que l’Hospital de Mollet va donar una resposta a la plataforma 
a la qual representa en relació a aquest tema dient que si hi havia urgències a les que 
atendre, calia esperar que aquesta s’hagués portat a terme, si bé sembla que com a 
conseqüència de les queixes van habilitat més boxes. Clou la seva intervenció el Sr. 
Lluch dient que en tot cas caldrà estar atents i fer-ne el seguiment.  
 
Intervé la Sra. Cabeza per dir que el passat 15 de desembre van presentar la memòria 
anual de l’activitat en relació a l’atenció al pacient, i van poder veure les activitats 
portades a terme, si bé no disposa per escrit d’aquestes dades i que quan la tingui la 
facilitarà.  
 
 
*** El Sr. Jordi Pujol pregunta si està prohibit fumar en els recintes escolars. 
 
Contesta de manera afirmativa la Sra. Puy. 
 
Intervé la Sra. Cabeza manifestant que es podria fer una carta recordant la prohibició 
de fumar, i que va en contra, el fumar en el recinte escolar, de totes les actuacions que 
des de l’Administració, tant autonomia com local, s’està fent.   
 
 
 
I sense més assumptes a tractar, per part de la Sra. presidenta es tanca la sessió quan 
són les 21 h., de la qual cosa s'aixeca la present acta que com a secretari certifico.  
 
 


