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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA, 
CELEBRADA EL 24 DE GENER DE 2018, 
DEL  CONSELL  MUNICIPAL DE SALUT  

 
A Palau-solità i Plegamans, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia 24 de 
gener de 2018, sent les 20 hores i 5 minuts, en segona convocatòria i sota la 
presidència, de la Sra. Carmen Cabeza Nieto, en aplicació de l’establert a l’acord 
adoptat a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 30 de juny de 2015, 
assistida per el Sr. Miquel Alimbau Parera, lletrat de Serveis Jurídics de 
l’Ajuntament, com a Secretari 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. Sra. Luisa Fernández García, en representació del grup municipal de GANEMOS. 
3. Sr. Jordi Plaza Nualart, en representació del grup municipal d’ERC-AM. 
4. Sra. Andrés Martínez Palacio , en representació del Grup Municipal de C’s. 
5. Sra. Àngels Marcuello Martínez , en representació del Grup Municipal ICV-E.  
6. Sr. Jordi Pujol Lozano,  en representació del grup municipal de CiU.  
7. Sr. Jordi Méndez Cordobés , en representació del grup municipal CUP-CAV-PA. 
8. Sra. Mercedes Rodríguez Baeza , en representació del grup municipal del PP.  
9. Sra. Rosa Monterde, en representació del Departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya, Agència de de Salut Pública de Catalunya.  
10. Sr. M. Ángel Pozo  Montolis , representant del col·lectiu mèdic de l’Àrea Bàsica de 

Salut CAP Palau. 
11. Sr. Juan Leo Barroso , representant de les associacions de veïns del municipi 

legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions. 
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. Sr. Santiago Lumbreras Ros , representant de les associacions de veïns del 
municipi legalment constituïdes. 

14. Sra. Leonor Jiménez Massana , en representació de la UGAP (Unitat de Gestió 
Assistencial) Caldes de Montbui-Palau-solità i Plegamans. 
 

També assisteixen a la sessió, per invitació de la presidència, la Sra. Laura Puy 
Rocabruna , tècnica de Salut de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.    
 
No han assistit a aquest acte: 
1. Sr. Roque Lucas Sánchez , representant dels metges amb consulta a la població.  
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2. Sra. Diana Lagarda ,  representant dels farmacèutics amb oficina de farmàcia a la 
població (Farmàcia Av. Catalunya, 138). 

3. Sr. José Luis Montserrat Delgado , com a persona de reconeguda experiència en 
el món de la salut.  

4. Sr. José Luis Monserrat Pérez , representant de la Creu Roja local.  
5. Sr. Alexandre Yeo Goni , representant dels veterinaris amb consulta a la població. 
 
Atès que s’ha  assolit i superat el quòrum fixat a l’article 6.4 dels estatuts reguladors del 
consell (presidenta, 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 4 d’octubre 

de 2017  
 
La Sra. presidenta pregunta si hi ha alguna esmena a l’esborrany d’acta que s’ha 
facilitat als membres del consell, sent contestada en sentit negatiu, per la qual cosa tot 
seguit s’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
2. Pressupost Salut Pública i Sanitat 2018  
 
La Sra. Cabeza comenta que en el pressupost per a l’any 2018 no hi ha grans 
diferències pel que fa a Salut Pública i a Sanitat, en el sentit que no s’han minvat les 
partides però tampoc s’han incrementat, i tot seguit cedeix la paraula a la Sra. Puy qui 
informa en detall de les partides: 

 
SALUT PÚBLICA 2017 2018 Increment  
SERVEI PREVENCIÓ I CONTROL 
ANTIPLAGUES 29.000,00 29.000,00 0,00% 
CONTROL ANIMALS DOMÈSTICS EN VIA 
PÚBLIC 30.400,00 30.400,00 0,00% 
ACTIVITATS SALUT PÚBLICA 4.000,00 4.000,00 0,00% 
  63.400,00 63.400,00   

  
    
SANITAT 2017 2018 Increment  

LLOGUER DESFIBRIL·LADORS 6.171,00 6.171,00 0,00% 
ACTIVITATS SANITAT 1.000,00 1.000,00 0,00% 
APORTACIÓ FEMP  500,00 500,00 0,00% 
SUVENCIONS ENTITATS  SOCIALS 1.500,00 1.500,00 0,00% 

  9.171,00 9.171,00   
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Pel que fa a Salut Pública, la Sra. Puy exposa que en relació al control de plagues 
es prorrogarà el contracte per dos anys més i que de gener a abril la despesa serà 
de 2.799,54 €. Pel que fa al control i prevenció de la legionel·la, la despesa prevista 
per a tot l’any és de 12.750,37 €, i es dóna continuïtat al que s’havia fet fins ara, 
igual pel que fa als controls analítics de les aigües, quin cost previst és de 1.200 €, 
aproximadament, sent el total d’aquesta partida de 29.000 €. En quant al control dels 
animals domèstics, amb recollides d’animals i control de les colònies de gats de 
carrer, la partida és de 28.314 €, i el conveni AIAC de 395,02 € més l’IPC.  
 
A continuació la Sra. Puy exposa les partides destinades a Sanitat, informant que es 
continuaran fent els tallers de prevenció del tabac (partida prevista de 1.650 €, 
prevenció de l’alcoholisme (partida prevista de 925 €), taller de primers auxilis 
(partida prevista de 300 €) i tallers de prevenció dels usos abusius de pantalles 
(partida prevista de 720 €, si bé encara està pendent de concretar la despesa). 
També diu que a Sanitat hi ha la partida corresponent al llogues dels desfibril·ladors, 
i que es donarà continuïtat al servei i l’únic canvi serà que ens adherirem a la 
campanya de la Federació de Municipis de Catalunya, però l’empresa serà la 
mateixa que teníem fins ara. També es continuarà a la “Red de ciudades 
saludables”, i hi ha prevista una partida de 1.500 €  en concepte de subvencions a 
entitats socials. 
 
Una vegada acabada la intervenció de la Sra. Puy la Sra. presidenta demana si hi ha 
alguna pregunta a fer, sent contestada en sentit negatiu per les persones presents 
membres del consell, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia.     
   
3. Informacions relatives al conveni amb l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya i valoració de les actuacions dutes a ter me al 2017  
4. Informació del seguiment del Diagnòstic de Salut  

 
La Sra. Presidenta cedeix la paraula a la Sra. Monterde, qui manifesta que ja es 
disposa d’un esborrany de diagnosi de salut, tant quantitatiu i com qualitatiu, i que el 
proper 14 de febrer farem la reunió de l’equip motor on extraurem les principals 
problemes o necessitats que s’han detectat en el diagnòstic. Es prepararà la sessió 
del proper 3 d’abril, oberta a la ciutadania i on es convidarà a tots les persones que 
van participar a les sessions participatives que vàrem fer a finals de l’any passat.  Es 
preveu que en 3-4 mesos tindrem el document definitiu i segurament el mes de juliol 
podrem fer la presentació del Diagnòstic de salut definitiu als membres del consell.  
Que a més d’aquesta actuació, l’Agència de Salut Pública ha fet feina adreçada a la 
protecció de la salut,  i la Sra. Monterde explica que en protecció de la salut hi ha 
actuacions que són competència de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i altres 
competència municipal, no obstant des de l’Agència també fan algunes inspeccions 
competència municipal perquè les sol·liciten des dels municipis d’acord al conveni 
que es signa, com passa a Palau-solità i Plegamans. A continuació la Sra. Monterde 
explica les actuacions portades a terme en el 2017:   

 



 

Plaça de la Vila, 1 
08184 Palau-solità i Plegamans 
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59 
www.palauplegamans.cat 
 
C.I.F. P-0815500-D 

4

- S’han fet 24 inspeccions a la Indústria alimentària, i han fet totes les que 
s’havien de fer, en el sentit que s’ha acomplert amb el previst.   
La freqüència en el control sanitari de la indústria alimentària es fa en 
funció del risc de l’activitat. No té el mateix risc una indústria càrnica o un 
escorxador que un magatzem de begudes. Les indústries alimentàries 
també tenen la classificació en claus segons l’activitat que duen a terme.  

- Inspeccions no programades (denúncies, alertes, etc...): 4 inspeccions.  
- Control sanitari a escoles: 4 escoles i 2 escoles bressol.  
- Control sanitari menjadors laborals: 1 inspecció.  
- Control sanitari minoristes: 26 inspeccions (13 primeres i 13 de 

seguiment). 
- Torres de refrigeració: inspeccions a 5 empreses.  

Les inspeccions de torres es fan cada dos anys; no obstant, si hi ha 
empreses amb deficiències o algun tipus de risc, es fan inspeccions amb 
més freqüència. Actualment a Palau no hi ha cap empresa que presenti 
una problemàtica important.  

- Aigua Sanitària Calenta (alt risc): 2 instal·lacions.  
- Gestores d’aigua: inspeccions a 3 gestores (totes les gestores que tenim a 

Palau). 
- Tabac 2 inspeccions. 
- Aplicadors plaguicides: 1 inspecció. 
- Menjadors laborals: 26 inspeccions.   

La Sra. Monterde afegeix que s’han fet un total de 72 inspeccions (any 2017) i a 
l’any passat (2016) un total de 80, i que les inspeccions es fan en funció de les 
“claus” alimentàries  que tenen les empreses; manifesta que l’Agència també ha fet 
una millora en quant a censos, ja que estaven molt inflats, en el sentit que moltes 
empreses disposaven de moltes claus alimentàries tot i que els processos de 
fabricació no fessin la producció relativa a aquestes claus, i el que s’ha mirar és 
d’ajustar els censos a les activitats que realment es fan i no pas a les que en un futur 
incert es poden fer, i reitera que les inspeccions previstes i que estaven 
programades s’han pogut fer totes. 
 
Acabada la intervenció de la Sra. Monterde la Sra. presidenta demana si hi ha 
alguna intervenció a fer.  
 
La Sra. Marcuello  pregunta si les inspeccions a una granja (de bestiar) els pertoca. 
 
La Sra. Monterde contesta dient que les granges i nuclis zoològics no els 
corresponent a ells (a l’Agència de Salut Pública de Catalunya).  
 
Intervé la Sra. Puy per dir que podria ser competència del DAR (Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació). 
 
La Sra. Monterde afegeix que sí que tenen competència en relació als escorxadors i 
als animals que arriben als escorxadors, però no pas a les granges de bestiar.  
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La Sra. Marcuello s’interessa per la plaga de mosques de la tardor passada. 
 
Contesta la Sra. Monterde dient que va ser una actuació de l’Ajuntament.  
 
Intervé la Sra. Puy per dir que es va analitzar el tipus de mosca que era, i va resultar 
ser la mosca comú, que per les condicions que es van donar hi va haver una plaga, 
havent fet tractaments si bé no es va poder evitar que n’hi haguessin moltes. 
 
En aquest punt diferents membres del consell manifesten que van ser quinze dies en 
què va ser horrorós per la quantitat de mosques que hi havia.  
 
El Sr. Lluch pregunta en relació al que ha comentat abans la Sra. Monterde, de si 
donar-se d’alta una indústria agroalimentària en una clau determinada però no fan 
l’activitat, si hi ha algun tipus de control.  
 
Contesta la Sra. Monterde dient que la seva classificació està directament 
relacionada amb l’activitat i el risc que comporta, per la qual cosa en les 
instal·lacions que s’inspeccionen cada quatre anys vol dir que el risc és molt baix, 
però quan hi van, tot i que sigui cada quatre anys, que ho inspeccionen tot: entrades, 
sortides, instal·lacions, maquinària, etc.; les activitats amb més risc, que són les 
càrniques , hi van vàries vegades a l’any. Puntualitza que les visites programades 
són les mínimes , però això no vol dir que se’n puguin fer més. 
 
El Sr. Pujol s’interessa per saber com es fan les inspeccions relatives al tabac.  
 
La Sra. Puy explica que fa un cert temps es van fer inspeccions a les terrasses  dels 
bars per mirar de conscienciar a aquest sector en relació al consum de tabac en 
aquests espais.  
 
La Sra. Monterde afegeix que l’Ajuntament encarrega inspeccions a bars i 
restaurants, i que quan es fa la inspecció s’aprofita també per inspeccionar en 
relació al tabac. Igual es fa a les empreses que tinguin menjador laboral, que a 
l’inspeccionar-les també es mira el tema del tabac. Puntualitza que li l’empresa es 
dedica a la fabricació de roba, llavors no ho fan, ja que és competència d’inspecció 
de treball.  
 
La Sra. presidenta pregunta, en relació a la Diagnosi de salut, que quan es faria la 
presentació. 
 
La Sra. Monterde diu que el 3 d’abril es farà la presentació a entitats i professionals 
que hi van participar, i que aquesta actuació encara forma part del diagnòstic; una 
vegada feta aquesta última fase, llavors és quan s’ha de presentar en el Consell.  
 
La Sra. Puy manifesta que serà en el Consell de juliol, i la Sra. Monterde afegeix que 
cal esperar a tenir-ho tot abans de fer una presentació.   
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Acabada la intervenció de la Sra. Monterde, la Sra. presidenta pregunta si hi ha 
alguna nova intervenció, sent contestada en sentit negatiu, per la qual cosa es passa 
al següent punt de l’ordre del dia, que serà el relatiu a les informacions de l’Hospital 
de Mollet, ja que la informació del seguiment del Diagnòstic de Salut ja s’ha tractat 
en aquest punt. 

 
5. Informacions Hospital de Mollet   
 
La Sra. presidenta informa als membres del consell que de manera periòdica es 
reuneix el Consell de participació de l’Hospital de Mollet, i que la informació que es 
dóna en aquestes reunions ella la vol traslladar als membres del consell perquè 
n’estiguin informats. Diu que a la reunió es va manifestar que el gruix de l’activitat de 
l’Hospital de Mollet està per sobre del que tenen contractat amb el CATSalut, i això 
ho han fet per mirar de millorar les llistes d’espera, i el que miraran és que hi hagi 
més atenció pediàtrica, fent coordinacions dels pediatres i metges de família amb 
pediatres de l’Hospital de Granollers perquè sempre hi hagi un pediatra localitzable, i 
fer l’atenció de fisioteràpia, en certes patologies, a l’atenció primària, i que en relació 
a aquesta actuació de juliol a setembre van fer unes 5.800 sessions; afegeix que 
també estan posant en marxa un nou servei de salut mental i el que volen fer també 
és l’atenció de salut mental domiciliària; pel que fa a inversions, entre d’altres, s’han 
millorat els equips de diàlisi, i també volen millorar les zones i espais d’espera de la 
segona planta i també volen obrir l’Hospital de dia per la tarda. També diu que han 
fet un conveni amb les escoles de Caldes per fer “l’Aula Viva”. Afegeix que també es 
posa en funcionament un nou servei d’atenció espiritual a les famílies, que no té res 
a veure amb la religió, sinó que el que es tracta és de fer l’acompanyament a les 
famílies.  
 
Intervé la Sra. Rodríguez per preguntar si es tracta d’un equip de psicòlegs. 
 
Contesta la Sra. presidenta dient que ho desconeix, i que en tot cas a la propera 
sessió del Consell de participació de l’Hospital de Mollet ho preguntarà.  
 
La Sra. Rodríguez manifesta que en tot cas el que han de solucionar és el tema 
d’urgències i també la informació que apareix a les pantalles pel que fa al temps 
d’espera no és real, i demana si hi ha alguna actuació prevista.  
 
Contesta la Sra. presidenta dient que aquest és un motiu de queixa per part de tots 
els Ajuntaments i entitats socials que estan representats i representades en el 
Consell de participació de l’Hospital de Mollet. El que diuen els representants de 
l’Hospital és que saben que han de millorar però que tenen el problema que no 
troben gent per fer més contractacions i els quadrants que tenen no cobreixen les 
necessitats que hi ha. 
 
Intervé el Dr. Pozo per dir que no hi ha pediatres i que fins i tot costa trobar metges 
de família que facin pediatria, i que no tan sols és un problema de l’Hospital de 
Mollet sinó que és un problema general. 
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La Sra. presidenta pregunta al Dr. Pozo si allò que es volia fer de què a primària hi 
hagués servei de consultoria en pediatria funciona. 
 
El Dr. Pozo contesta dient que no hi ha pediatres, com tampoc hi ha metges de 
família, i que la consultoria es fa, si bé el que no es pot resoldre  és quan ve al CAP 
una munió de criatures , ja que la consultoria no està per resoldre aquest tipus de 
problema. 
 
El Sr. Lluch comenta que les especialitats suposen que a més de la carrera, els 
metges han d’estar uns anys fent el MIR. 
 
Intervé el Dr. Pozo per dir que la formació d’un metge són sis anys de carrera més 
quatre anys d’especialització per a pediatria i per a metge de família, i que quan està 
format, amb el cost que això suposa per a la societat, llavors marxa a un altre país, 
on també rep una millor retribució que no pas aquí.   
 
El Sr. Lluch exposa que el que vol fer és la reflexió de què hi ha patologies que 
acaben a les urgències de l’Hospital quan si es tracta al CAP, no caldria que s’anés 
a les urgències hospitalàries i aquestes no és col·lapsarien. També diu que en 
relació a les visites d’especialistes, que a l’Hospital diuen que han baixat un 25 %, a 
questa dada no és certa, ja que el que fan és reprogramar les visites per a unes 
altres dates i el que no fan és atendre a la gent, i això passa amb l’otorrino, amb el 
cardiòleg, etc., i realment el que fan és canviar o traslladar de dos mesos en dos 
mesos les visites programades. Afegeix que el Sr. Comin es va comprometre a fer 
una inversió a l’Hospital de Mollet de cent milions d’euros, però que a hores d’ara tan 
sols han arribat quaranta milions, la qual cosa suposa que no hi hagi el personal 
necessari, havent-hi plantes tancades i que a la tarda no hi hagi especialistes.  
 
Intervé el Sr. Pujol per dir que a la tarda hi ha especialistes, ja que a ell l’han visitat.  
 
El Sr. Lluch  diu que en relació al crònics les seves revisions programades passen a 
fer-se cada quatre anys, i no hi ha una millora en la qualitat del servei, sinó que es 
redueix aquesta qualitat ja que hi ha retards, tant en urgències com en especialistes.  
 
El Dr. Pozo exposa que un problema que hi ha a primària és el recanvi generacional, 
ja que la substitució de les persones que es jubilen no està resolta, i d’aquí a poc 
temps tindran manca de professionals, i el problema que actualment té l’Hospital  el 
tindran d’aquí a poc temps els centres de primària.   
 
El Sr. Lluch comenta que el que hi ha és l’atenció a nivell privat que es dóna, que 
aquesta atenció es paga amb recursos públics. 
 
El Dr. Pozo manifesta que el que fa l’Hospital és signar un conveni amb el CATSalut, 
on l’Hospital adquireix uns compromisos i és el que compleix, però l’Hospital no és 
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del CATSalut, i que hi ha diferents maneres de gestió de la sanitat i que són tots 
legals. 
 
Una vegada acabada la intervenció del Dr. Pozo la Sra. presidenta pregunta si hi ha 
alguna intervenció més, sent contestada en sentit negatiu 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 demana si hi ha algun suggeriment, prec o pregunta a fer.  
 
*** El Sr. Plaza demana que ja que no es disposen de dades en relació a la situació 
de les llistes d’espera ni de les demores ni de les reprogramacions en les atencions 
mèdiques, fora bo que en una propera sessió del consell, una vegada tots els seus 
membres haguessin disposat prèviament d’aquestes dades, es tractés aquest tema 
(el de les demores en les visites d’especialistes i les llistes d’espera). 
 
*** La Sra. Marcuello agraeix l’explicació donada en relació a l’Hospital de Mollet, i 
pregunta a la Sra. presidenta, com a representant de l’Ajuntament a l’Hospital, quina 
cosa pot fer. 
 
Contesta la Sra. presidenta dient que ella assisteix a les sessions que es convoquen 
del Consell de participació de l’Hospital, i que rep la informació que faciliten, la qual 
trasllada a les persones membres del consell, i també trasllada a l’Hospital les 
queixes que poden fer arribar a l’Ajuntament les persones ciutadanes del municipi. 
 
La Sra. Marcuello manifesta que ella mateixa ha patit el canvi de les dates de visita 
d’un especialista, i també és cert que a traumatologia es triga, i el que cal és veure 
les dades que hi ha i suggerir les millores que caldria que adoptessin.  
 
*** El Sr. Méndez demana rebre la informació dels temes a tractar pel consell amb 
anterioritat a la seva celebració, cosa que permetria poder analitzar-la i després 
poder participar en el debat.  
 
*** La Sra. Monterde pregunta al Dr. Pozo qui decideix quantes places de MIR hi ha. 
 
Contesta el Dr. Pozo dient que es decideix des de Madrid.  
 
 
No havent-hi més intervencions, s’aixeca la sessió quan són les 21 hores i 46 minuts.  
 
 


