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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA, 
CELEBRADA EL 4 DE JULIOL DE 2018, 
DEL  CONSELL  MUNICIPAL DE SALUT 

 
A Palau-solità i Plegamans, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia 4 de 
juliol de 2018, sent les 20 hores i 3 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. Sr. Jaume Oliveras Malla, en representació del grup municipal de PDeCAT-

DEMOCRATES.  
3. Sra. Luisa Fernández García, 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 Martínez Palacio, en representació del Grup Municipal de C’s. 
7. Sra. Àngels Marcuello Martínez, en representació del Grup Municipal ICV-E.  
8. Sra. Rosa Monterde, en representació del Departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya, Agència de de Salut Pública de Catalunya.  
9. Sr. Juan Leo Barroso, representant de les associacions de veïns del municipi 

legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions. 
10.  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. 

11.  Sra. Diana Lagarda,  representant dels farmacèutics amb oficina de farmàcia a la 
població (Farmàcia Av. Catalunya, 138). 

12. Dr. Roque Lucas Sánchez, representant dels metges amb consulta a la població, 
qui s’incorpora a la sessió al finalitzar el primer punt de l’ordre del dia, quan són les 
20 hores i 3 minuts. 

13. Sr. Jordi Méndez Cordobés, en representació del grup municipal CUP-CAV-PA, 
qui s’incorpora a la sessió quan són les 20 h i 6 m. 

14. Sr. Alexandre Yeo Goni, representant dels veterinaris amb consulta a la població, 
qui s’incorpora a la sessió quan són les 20 h i 10 m. 
 

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.    
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No han assistit a aquest acte: 
1. Sr. M. Ángel Pozo Montolis, representant del col·lectiu mèdic de l’Àrea Bàsica de 

Salut CAP Palau. 
2. Sr. Santiago Lumbreras Ros, representant de les associacions de veïns del 

municipi legalment constituïdes. 
3. Sra. Leonor Jiménez Massana, en representació de la UGAP (Unitat de Gestió 

Assistencial) Caldes de Montbui-Palau-solità i Plegamans. 
4. Sr. José Luis Montserrat Delgado, com a persona de reconeguda experiència en 

el món de la salut.  
5. Sr. José Luis Monserrat Pérez, representant de la Creu Roja local.  
 
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, si bé la presidència manifesta que després del primer punt es passarà, si no hi ha 
inconvenient per part de les persones assistents, a tractar el 5è. punt de l’ordre del dia, 
ja que l’ha d’exposar la Sra. Luisa Fernàndez i aquesta s’ha d’absentar de la sessió tan 
bon punt acabi ja que té un altre acte al qual ha d’assistir, petició a la qual les persones 
membres del consell hi donen, per unanimitat, la seva conformitat.  
 
1. Lectura  i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de 2 de maig 

de 2018  
 
La Sra. presidenta pregunta si hi ha alguna esmena a l’esborrany d’acta que s’ha 
facilitat a les persones membres del consell, sent contestada en sentit negatiu, per la 
qual cosa tot seguit s’aprova per unanimitat dels assistents.  
--- 
S’incorpora a la sessió del Dr. Lucas, quan són les 20 h 4 m.  
--- 
 
5. Informació relativa sobre el projecte “Viu la Riera”  

 

La Sra. presidenta cedeix la paraula a la Sra. Luisa Fernández, qui informa del projecte 

“Viu la riera!”, ... 
--- 
S’incorpora a la sessió el Sr. Jordi Méndez, quan són les 20 h i 6 m. 
--- 
...que va néixer de la col·laboració entre el Grup de Recerca en Regeneració de 
Territoris Intermedis, format per investigadors de la “School of Architecture” de UIC 
Barcelona, juntament amb investigadors de l’Institut de Medi Ambient de la 
Universitat de Girona, amb el suport de RecerCaixa, un programa impulsat per 
l’Obra Social “la Caixa” amb la col·laboració de l’ACUP, i que té com a objectiu 
facilitar la participació ciutadana en la rehabilitació dels nostres espais fluvials. El 
projecte compta amb el suport d’associacions i entitats d’àmbit local, i de la 
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ciutadania, que presta la seva col·laboració al llarg del projecte així com amb la 
col·laboració dels Ajuntaments de Caldes de Montbui, Palau-solità i Plegamans, 
Santa Perpètua de Mogoda i La Llagosta, i la Fundació Espanyola per a la Ciència i 
la Tecnologia – Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. Palau-solità i 
Plegamans acull actualment l’exposició “Viu la Riera”, que segueix la seva itinerància 
pels 4 municipis que han participat en el projecte de millora de la riera de Caldes. El 
divendres 8 de juny a les 18.00 h es va inaugurar l’exposició “Viu la Riera” a l’Espai 
Jove l’Escorxador de Palau-solità i Plegamans, i romandrà oberta al públic de l’11 de 
juny al 19 de juliol al vestíbul del Pavelló Municipal d’Esports Maria Victor. 
L’exposició itinerant del projecte “Viu la Riera” recorre, aigües amunt, els municipis 
riberencs de la riera de Caldes: La Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-
solità i Plegamans i Caldes de Montbui. És una exposició oberta a tothom, 
especialment dirigida als ciutadans, entitats i centres educatius que s’han implicat 
durant el procés participatiu, amb l’objectiu de promoure l’estima cap a aquest entorn 
fluvial ple de valors ecològics, socials, culturals i paisatgístics. Aquesta exposició 
mostra de manera gràfica una síntesi de les fases de treball i principals resultats del 
procés de participació ciutadana per a la millora de la riera de Caldes que es va 
iniciar el 2016. Aquest procés ha propiciat la construcció d’una xarxa ciutadana 
compromesa amb la protecció, valorització i rehabilitació de la riera, que compta 
amb el suport dels quatre Ajuntaments, i també d’entitats supramunicipals (Consorci 
Besòs-Tordera, Diputació de Barcelona, Agència Catalana de l’Aigua, Associació de 
Municipis Eix Riera de Caldes). L’exposició ofereix un espai per compartir els 
resultats assolits, i fer créixer l’interès ciutadà per la riera de Caldes a través de 
fotografies i audiovisuals que mostren les diferents activitats dutes a terme al llarg 
del procés participatiu (entrevistes, tallers, excursions, xerrades, etc.). Es poden 
escoltar moltes opinions dels ciutadans dels quatre municipis sobre la riera de 
Caldes. A l’acte d’inauguració de l’exposició “Viu la Riera” s’hi suma la inauguració  
d’una altra exposició que mostra la recuperació de la qualitat de l’hàbitat riberenc de 
la riera de Caldes: “El retorn de la llúdriga a la riera de Caldes”. 
 
La Sra. Fernández, en relació a actuacions portades a terme, en l’àmbit de la Riera de 
Caldes dins del terme municipal de Palau-solità i Plegamans, diu que a la zona de Sant 
Roc es va fer la neteja de la llera, i com que es va treure la canya americana ara hi ha 
crescut el canyís, i que en aquesta zona parlant de biodiversitat és una meravella en 
quant a flora i a fauna, i s’ha millorat molt, tenint indicis de la presència de la llúdriga a 
la Riera de Caldes en el seu pas per Palau. També comenta que quant surt l’aigua de 
la depuradora de Caldes, surt amb molts nutrients, i que quan l’aigua arriba al canyís 
aquest fa una tercera depuració, i no hi ha tants mosquits, ja que a l’haver-hi més fauna 
fa que es mengin les larves dels mosquits. Continua dient que s’està parlant amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per millorar la zona nord, ja que l’aigua baixa amb 
molts sediments, cosa que fa que quan arriba l’aigua al gual de Sant Roc aquest 
s’embussi, cosa que comporta que es formin com una espècia d’aiguamolls, motiu pel 
qual ara s’està mirant quina cosa es pot fer perquè corri més l’aigua. 
--- 
S’incorpora a la sessió el Sr. Alex Yeo, quan són les 20 h i 10 m. 
--- 

http://viulariera.org/palau-solita-i-plegamans-acull-lexposicio-viu-la-riera-i-segueix-la-seva-itinerancia-pels-4-municipis-que-han-participat-en-el-projecte-de-millora-de-la-ri/
http://viulariera.org/palau-solita-i-plegamans-acull-lexposicio-viu-la-riera-i-segueix-la-seva-itinerancia-pels-4-municipis-que-han-participat-en-el-projecte-de-millora-de-la-ri/
http://viulariera.org/palau-solita-i-plegamans-acull-lexposicio-viu-la-riera-i-segueix-la-seva-itinerancia-pels-4-municipis-que-han-participat-en-el-projecte-de-millora-de-la-ri/
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Acabada la seva intervenció, la Sra. Luisa Fernández demana si hi ha alguna pregunta 
a fer. 
 
La Sra. Mercedes Rodríguez pregunta si a Sant Roc es farà una nova neteja. 
 
Contesta la Sra. Fernández dient que neteja no, ja que l’ACA no ho permetria i no 
donaria l’autorització, sinó que s’està parlant per veure de fer una actuació per veure si 
es pot aconseguir que l’aigua vagi una mica més ràpida; afegeix que a la zona del gual 
es fan unes tres o quatre actuacions a l’any  per treure els sediments quan es dipositen 
en el gual, i si l’ACA permet l’actuació es tornaria a netejar la part  de baix de la riera, ja 
que hi ha hagut tres mesos de pluja  i ha crescut tot, i es vol tornar a treure la canya 
americana i que creixi el canyís. 
 
El Sr. Andrés Martínez pregunta com va quedar el tema de les serps. 
 
La Sra. Luisa Fernández comenta que a la zona de la riera hi ha serps, i que és un 
espai que s’ha de preservar. 
 
La Sra. M. Àngels Marcuello comenta que és cert que la riera és un espai on hi ha 
biodiversitat però cal fer-hi un manteniment, cosa que des de fa molts anys no s’ha fet, i 
pregunta si l’ACA enguany tampoc farà res. 
 
La Sra. Luisa Fernández exposa que com a conseqüència del projecte “Viu la riera!” 
s’està mirant amb “bons ulls” aquesta zona, i ara el que volen fer és portar aquí a l’ACA 
i ensenyar-los el projecte que tenim, i demanar els permisos per poder treure les 
espècies al·lòctones.  
 
La Sra. Marcuello pregunta si l’ACA fa algun manteniment. 
 
Contesta la Sra. Fernández dient que no, i que el que volen aconseguir és que ens 
donin alguna cosa. 
 
El Sr. Miquel Lluch demana informació en relació al projecte “Viu la riera!”. 
 
La Sra. Fernández diu com que es disposa de la informació que va passar pel Ple de 
l’Ajuntament, que no hi ha inconvenient en facilitar aquesta informació als membres del 
consell. 
 
El Sr. Jordi Plaza  diu que no es pot pretendre que la riera sigui un jardí, ja que es 
tracta d’un espai que té el seu cicle i que a l’estiu les plantes s’assequen, i és normal; 
que les actuacions s’han de fer de manera puntual i tan sols quan sigui necessari.  
Pregunta si a Sant Roc es mirarà si afecta d’alguna manera el fet que les canyes 
creixin molt ràpides i també les bardisses en alçada, ja que l’espai queda molt acotat 
per la canalització, i si creix malament llavors potser si que caldria fer alguna actuació. 
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La Sra. Mercedes Rodríguez diu que cal controlar segons quines zones, i que en 
algunes d’elles caldria tenir més cura.  
 
Acabada la intervenció de la Sra. Rodríguez la Sra. presidenta demana si hi ha alguna 
qüestió més, sent contestada en sentit negatiu, motiu pel qual la Sra. Fernández 
s’acomiada dels assistents i marxa. 
 
--- 
S’absenta de la sessió la Sra. Luisa Fernández, quan són les 20 h 25 m 
--- 
 
Tot seguit la presidència donat per acabat aquest punt de l’ordre del dia i passa al 
següent, que és el segon de la convocatòria.  
 
2. Informació relativa als desfibril·ladors  
 
La Sra. presidenta cedeix la paraula a la Sra. Puy, qui exposa que ara s’ha acabat el 
“renting” amb l’empresa que gestionava el servei i ara ens hem adherit a un conveni 
amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM)  que té a la mateixa empresa que 
havíem tingut fins ara contractada directament per l’Ajuntament, mantenint-se els 
aparells que ja tenim, si bé el que no es farà serà la formació; continua dient que en el 
contracte del servei que s’ha acabat s’ha aconseguit fer una formació al voltant de cent 
persones. Exposa que a l’actualitat hi ha tres desfibril·ladors fixes al carrer (zona de 
vianants a la vora de l’Ajuntament, a la Masia de Can Cortès i al Pavelló d’Esports 
Municipal Maria Víctor)  i dos mòbils en vehicles de la Policia Local, i que queda 
pendent augmentar la dotació amb dos nous desfibril·ladors de carrer fixes. 
 
La Sra. presidenta comenta que disposar dels elements en el carrer és important, però 
també és important que hi hagi gent ho sàpiga fer funcionar, per la qual cosa s’ha fet 
formació als treballadors municipals i també a persones d’entitats i associacions. 
 
La Sra. Lagarda pregunta si s’han hagut d’utilitzar mai. 
 
La Sra. Puy contesta afirmativament, si bé no li pot concretar el nombre de vegades 
que s’han utilitzat.  
 
La Sra. presidenta afegeix que a part d’utilitzar-se per a la finalitat a la que estan 
destinats, també han patit alguna bretolada. 
 
Intervé la Sra. Puy per informar que com a conseqüència de les bretolades es va 
canviar el sistema d’avís. 
 
Acabada la intervenció de la Sra. Puy la Sra. presidenta pregunta si hi ha alguna 
intervenció a fer, sent contestada en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al 
següent punt de l’ordre del dia.    
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3. Informació relativa a la nova Ordenança reguladora de la tinença d’animals 

 
La Sra. presidenta comenta que està pendent, en breu, que tinguem la nova 
ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia. S’ha fet tot el 
procediment per a la seva aprovació i en breu la tindrem vigent. Un dels objectius 
perseguits per aquesta nova ordenança és regular la protecció i la tinença d’animals 
en la seva convivència humana, assolint el màxim nivell de protecció i benestar pels 
animals, garantint una tinença responsable i reduint al màxim les pèrdues i els 
abandonaments d’animals, a més de preservar la salut, la tranquil·litat, la 
convivència i la seguretat de les persones, i dóna una idea més clara del què es pot 
fer i del què no; afegeix que es van abaixar les sancions ja que les actuals els 
imports que hi ha són elevats.  

 
Com a principals canvis i comparant les dues ordenances tenim:  

 

  

ORDENANÇA 2004 

 

PROPOSTA NOVA 

ORDENANÇA 

TINENÇA I CRIANÇA D’ANIMALS  

Nombre animals  Art. 12 

Només parla de animals: 

1 molt gran 

2 grans 

3 mitjans  

4 petit 

Art. 4 

Gats i gossos segons l’immoble 

on els tinguin:  

3 en residencial col·lectiu  

5 en residencial aïllat o 

unifamiliar                                         

8 en zona rural o no 

urbanitzable  

Tinença en balcons i celoberts  Art. 6 

No poden estar els animals de 

forma habitual en balcons i 

celoberts 

Animals lligats Art. 6 

No poden estar lligats la major 

part del dia 

Art. 7 

És molt més ampli, diu el 

mateix però també diu com han 

de mantenir-los lligats quan hi 

estiguin 

Animals dins d’un cotxe  Art. 8 

No poden estar al cotxe a ple sol 

i quan estiguin al cotxe regula 

com han d’estar 

Molèsties animals Art. 5 

Deia que els propietaris han 

d’evitar molèsties 

Art. 12 

El mateix però més ampliat: no 

fer soroll de 22 a 8h, no tenir-

los en terrasses i celoberts quan 

estan sols i no paren de bordar, 

no poden caure balcó avall els 

excrements i orines,...  

PRESENCIA ANIMALS A LA VIA PUBLICA 

Deposicions  Art. 20 

S’han de recollir els excrements 

Art. 16 

Igual però amb més especificitat 

de les zones 



 

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 

7 

Orins   Art. 16 

Prohibició de miccionar en 

façanes i especificar on fer-ho 

Ús de sofre o lleixiu   Art. 16 

Prohibició d’usar sofre a la via 

pública  

Portar els animals lligats via 

pública 

Art. 18 

Han d’anar lligats a les vies 

públiques i en les zones d’ús 

públic 

Art. 17 

Igual però ampliem zones com 

és la via verda 

Edificis municipals i escoles  Art. 18 

Regular i que no poden haver 

gossos en edificis municipals i 

escoles, amb una excepció. 

Alimentar animals via pública Art. 19 

Està prohibit alimentar animals 

a la via pública 

Art. 20 

Igual però a excepció dels 

voluntaris  

Espais reservats per animals   Art. 21  

Regulació dels espais reservats 

per gossos  

GOSSOS POTENCIALMENT PERILLSOS 

Rebuts RC Art. 13  

Diu que han de portar el rebut 

de pagament cada any i que la 

RC és de 150.023€ + IPC  

Art. 25 

Especifiquem que la pòlissa ha 

de tenir vigència mínima d’un 

any (pels problemes que tenim 

amb els rebuts) i l’import de la 

RC segons normativa vigent  

EXÒTICS I ALTRES ANIMALS  

Molèsties dels conills, gallines, 

etc... a casa (no activitat) 

Art. 5 

Evitar molèsties dels animals en 

general 

Art. 30 

Queda més clar el tema i no 

només dels animals sinó aquests 

en concret (de tant en tant tenim 

queixes...) 

ANIMALS PERIDOMÈSTICS 

Coloms: control ajuntament  Art. 31 

L’ajuntament ha de tenir-ne el 

control de coloms en via pública 

i edificis municipals 

Coloms: edificis públics  Art. 32 

Els responsables dels edificis 

privats han de posar les mesures 

correctores o dissuasives (tenim 

consultes sobre això) 

ESTABLIMENTS DE VENDA I ALTRES NUCLIS ZOOLÒGICS 

Nuclis zoològics  Art. 28  

Només fa referència a la llei de 

protecció animals 

Art. 34 i 35  

Genèric fent èmfasis amb les 

normatives vigents  

Establiments de venda  Art. 36 

Genèric i fent èmfasis de les 

normatives vigents 

Certàmens   Art. 37 

Genèric i fent èmfasis de les 

normatives vigents  

Llicències respecte certs  Art. 39 
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establiments  Genèric i fent èmfasis de les 

normatives vigents 

 

RECUPERACIÓ ANIMALS 

Colònies de gats de carrer  Art. 54 i 55 

Afegeix tema colònies de gats 

de carrer  

SANCIONS  

Sobre la ordenança municipal   Art. 64 i 65  

Hi ha algunes qüestions que 

regula la OOMM i es proposa 

tenir-ho regulat en un apartat de 

sancions, amb menor quantia 

per poder-ho sancionar si 

calgués i després de fer els 

avisos pertinents  

P. ex. incomplir les normes de 

l’espai reservat per gossos, ús 

de sofre 

 

A continuació la Sra. presidenta demana si hi ha alguna intervenció, sent contestada 
en sentit negatiu, cosa que motiva que la presidència manifesti que, per a aquelles 
persones membres del consell que no són membres del Ple de l’Ajuntament, que es 
posa a la seva disposició la nova ordenança i, si és el cas, aclarir els dubtes que es 
puguin plantejar. Tot seguit disposa que es passi als següent punt de l’ordre del dia.  

 
4. Informació relativa a la campanya mosquit tigre 

 
La Sra. Presidenta cedeix la paraula a la Sra. Puy, qui detalla les actuacions que 
s’han portat a terme en relació a la campanya contra el mosquit tigres, les quals són 
les següents:  

- ZONA URBANA: Mes de juny l’empresa de plagues va començar a fer 
tractaments.  

- BAN ALCALDIA: Col·locació de BANS als barris.  

- CENTRES ESCOLARS:  Carta informativa maig 2018  

- DEIXELLERIA MUNICIPAL: Carta maig 2018 i informació als 
treballadors, per mirar que no s’acumuli aigua en objectes dipositats a 
la deixalleria.  

- CEMENTIRI MUNICIPAL: Gerros o recipients on s’hi acumula aigua 
s’han fet recomanacions de buidar-los després de les pluges (de juny a 
octubre) i hem col·locat els BANS i els rètols informatius als dos 
cementiris.  

- HORTS MUNICIPALS: Des de medi ambient donen les indicacions 
pertinents per evitar que hi tinguin estris que acumulin aigua (es posa 
una nota al taulell d’anuncis)  

- ACTUACIONS I CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ (Maig – Octubre) 
a través de xarxes, premsa i ràdio. 
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També comenta que han rebut l’assessorament del Baix Llobregat i que també es 
miren les fonts de les escoles. 
 
Una vegada acabada la intervenció de la Sra. Puy la presidència comenta que ara, 
amb la calor, hi pot haver més incidència del mosquit.  
 
Intervé la Sra. Puy per manifestar que el mosquit tigre es pot tenir de maig a octubre 
o novembre i que segur que ara, amb la calor, es produiran més incidències.   
 
Acabada la intervenció de la Sra. Puy, 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 propostes d’urgència, ja que 
el punt cinquè s’ha tractat en primer a la sessió d’avui.  
  
6. Propostes d’urgència. 
 
La Sra. presidenta diu que com a tal no té cap proposta d’urgència, però que es va 
demanar si es podia donar informació en relació a l’incident que es va produir a La 
Menorquina, demanant-se també quina era la valoració del què s’havia fet i, també, 
quina cosa es podria fer des de salut, i diu que voldria parlar del què s’ha fet, per la 
qual cosa sotmet a la consideració dels presents si s’inclou aquesta qüestió com a 
proposta d’urgència.  
 
Davant la petició de la presidència, per unanimitat dels assistents s’acorda incloure 
aquesta qüestió dins de les propostes d’urgència. 
 
Tot seguit la presidència demana a la Sra. Monterde si des de l’Agència s’ha fet 
alguna cosa.  
 
La Sra. Monterde manifesta que d’entrada no és un tema de la seva competència, i 
el que sap és per la informació facilitada pel propi Ajuntament o bé per la que ha 
estat publicada o facilitada pels mitjans d’informació, i diu que en la diagnosi ja van 
diferenciar un tema de salut del que seria un fet puntual d’emissió a l’atmosfera. Cal 
dir que l’incident es va produir, però també és cert que hi ha mesures de seguretat 
que s’apliquen per reduir el risc, i afegeix que qui gestionava l’incident era 
emergències, que disposen d’un protocol d’actuació; exposa que hi ha dos tipus de 
protocol: els d’empreses o grans indústries i els que es fan en relació al tipus concret 
d’emissió. Que la idea és minimitzar els riscos donant a la població les consignes 
necessàries per avisar-la de quina cosa cal fer. Exposa que en relació a l’incident 
s’ha de dir que l’avantatge és que l’amoníac fa molta olor, per la qual cosa es 
detecta ràpidament, i que a nosaltres, com a sanitat, no els diuen res a no ser que 
en un accident hi hagi abocaments al terra i que es pugui afectar als pous; en cas 
d’emissions a l’atmosfera no els diuen res, ja que no han d’intervenir generalment.  
 
El Dr. Lucas intervé per demanar disculpes ja que ha d’absentar-se de la sessió.  
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La presidència aprofita per agrair al Dr. Lucas la seva presència, la col·laboració i la 
participació en el consell que sempre ha tingut.   
 
--- 
S’absenta del Dr. Lucas, quan són les 20 h 45 m 
--- 
La Sra. presidenta exposa que l’Ajuntament ha demanat informació a la Generalitat 
de Catalunya en relació a l’incident que es va produir, si bé aquesta informació 
encara no els ha estat lliurada. 
 
El Sr. Méndez demana a on s’han adreçat les peticions.  
 
La Sra. presidenta contesta dient que al Departament d’Indústria.  
 
La Sra. Monterde exposa que en les emergències hi solen intervenir varis 
Departaments, com podria ser Indústria i Governació. 
 
La Sra. presidenta, tot seguit, dóna lectura a la carta que es va adreçar a la 
Generalitat advertint que encara no disposen de resposta i que quan n’hi hagi es 
donarà compte en el consell.  
 
El Sr. Lluch comenta que cal actuar de cara a la prevenció, en el sentit que un nou 
incident d’aquest tipus no es torni a produir; afegeix que el titular de l’activitat 
industrial ha canviat de nom, que de Kalise va passar a Lacrem, S.A.,  i el que ha de 
fer l’Ajuntament és vigilar que apliquin les mesures correctores i veure si ja les tenen 
en funcionament;  i, també, si es va fer formalment el canvi de nom.  
 
La Sra. presidenta, el Sr. Méndez i el Sr. Plaza entenen que es va dir que si. 
 
La Sra. Monterde diu que a l’Agència de Salut Pública sí que va fer el canvi.   
 
La Sra. Marcuello exposa que cal veure si amb el canvi de nom es van mirar quines 
mesures correctores tenen instal·lades i quines no.  
 
La Sra. presidenta manifesta que quan tinguin la contesta demanaran informe al 
respecte, per aclarir com estava l’empresa quan es va fer el canvi de nom així com 
les mesures que s’haurien d’aplicar i en quin termini, i també quina part és 
competència municipal i quina no i que quan disposin de la contesta informaran al 
consell.  
 
El Sr. Lluch comenta que en les jornades de salut es va informar que totes les 
indústries estaven correctes , i que com a conseqüència de l’incident que va passar 
es va demostrar que la veritat supera a la realitat; i li ha semblat escoltar que hi 
havia queixes de veïns en relació a la depuradora  i també que s’ha dit que si hi 
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havia abocaments hi havia d’intervenir Salut Pública. Afegeix que abans tenia dubtes 
i ara que han fet el diagnòstic de salut encara en té més.  
 
--- 
S’absenta la Sra. Largarda, quan són les 21 h i 2 m 
--- 
 
Continua dient el Sr. Lluch que li agradaria que es tingués informat a tothom, i també 
una cosa que ha sortit en el sentit que els treballadors han de complir un 
procediment normatiu en les seves actuacions, i que seria fàcil de fer veure en 
quines zones de la indústria La Menorquina es poden acumular els gasos; també diu 
que fa temps es va manifestar que hi havia un Pla d’emergències municipal, i que 
desconeix com està; tot seguit demana que en el Pla de Salut no es va fer constar 
aquesta possibilitat, d’emissió de gasos a l’atmosfera i pregunta si es va fer alguna 
inspecció, i clou la seva intervenció dient que veu que en aquest sentit no avancem.  
 
La Sra. Monterde exposa que la reunió que van fer amb el Sr. Miquel Àngel era en 
relació a la contaminació atmosfèrica, i el que no s’ha de barrejar és el diagnòstic de 
salut amb la seguretat industrial, i que el que es va parlar a la reunió era de la 
contaminació, o sigui, d’emanacions continuades a l’atmosfera; exposa que el que 
manifesta el Sr. Lluch fa referència a la seguretat industrial i no és aquest el seu 
àmbit; i que en el diagnòstic de salut tan sols es parla de salut i això vol dir tan sols 
de tractar tan sols de les emanacions continuades a l’atmosfera. En relació a la 
depuradora, les males olors no es consideren emanacions a l’atmosfera, i demana 
que no es barregin temes ja que la seguretat industrial no es pot barrejar amb la 
diagnosi de salut.  
 
El Sr. Méndez manifesta que desconeix de qui és competència, però sembla evident 
que hi han unes mancances serioses en l’empresa pel que fa al manteniment;  i que 
les fuites d’amoníac sembla ser que són freqüents i el que posa sobre la taula és 
que sembla que no hi ha un manteniment adequat, i cal veure que qui sigui 
competent faci les revisions que sembla que no s’han fet com s’havien d’haver fet, i 
cal estirar del fil per evitar que aquest accident, de repetir-se, pugui portar 
conseqüències a la salut.  
 
La Sra. Marcuello exposa que és cert que és un incident, i que les empreses s’han 
d’adaptar a la normativa; i que, en aquest cas, ha sigut un incident greu; i que 
s’hauria de traslladar  a l’enginyer municipal que “apreti” a la Generalitat perquè insti 
a l’empresa perquè digui quina cosa han fet. 
 
La Sra. presidenta comenta que s’han donat quinze dies a l’empresa i a la 
Generalitat per contestar.  
 
El Sr. Lluch comenta que si no és un tema de salut, per què s’ha tret el tema, ja que 
l’heu tret vosaltres –referint-se a la Sra. presidenta− i si no afecta a la salut per què 
ho comentem en el consell? 
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El Sr. Méndez i el Sr. Plaza exposen que és una qüestió que es va tractar en el 
darrer Ple de l’Ajuntament. 
 
La Sra. presidenta diu que, en relació a les referències que ha fet el Sr. Lluch al Pla 
d’Emergència, és la Generalitat qui l’activa. Afegeix que en relació a la Policia Local 
les persones afectades ho van ser amb caràcter lleu, i que en la manera del que 
sigui possible es respondran les preguntes efectuades i, si cal, es donaran les 
explicacions que corresponguin als grups municipals.   
 
La Sra. Monterde manifesta que potser cal deixar més clar que el document elaborat 
es tracta d’una diagnosi de salut amb la finalitat de veure quines actuacions cal 
portar a terme a posteriori, i aquest document no serveix per preveure accidents ni 
com a prevenció en supòsits de seguretat industrial, i el que en cap cas es pretenia 
era dir que tot estava bé a nivell de seguretat industrial, ja que la diagnosi de salut 
no serveix per això. Continua dient que el tema d’accidents no és previsible i hi ha 
altres eines per resoldre aquestes situacions, i es brinda a donar les explicacions 
que calgui per aclarir en el cas que no s’hagi entès que la diagnosi de salut no 
serveix per això, i si amb la redacció que s’ha fet no queda clar s’ofereix per 
modificar-la. 
 
El Sr. Plaza demana en relació al document que ha llegit la Sra. presidenta, quines 
són les coses concretes que s’han demanat.  
 
La Sra. Marcuello comenta que ara la Generalitat no fa cap inspecció, i s’ha 
d’aportar informe d’una ECA.  
 
7. Suggeriments, precs i preguntes. 
 
La Sra. Presidenta demana si hi ha algun suggeriment, prec o pregunta a fer.  
 
*** La Sra. Monterde informa que la seva idea és jubilar-se en el mes de setembre 
d’enguany, per la qual cosa aquest serà el seu últim consell motiu pel què vol agrair 
la consideració que ha tingut per part dels membres del consell.  
 
La Sra. presidenta, davant l’anunci efectuat per la Sra. Monterde, manifesta que cal 
agrair l’actitud que la Sra. Monterde ha tingut sempre vers l’Ajuntament i aquest 
consell, i li vol agrair la seva col·laboració i la prestació de serveis, des del seu lloc a 
la Generalitat, que ha fet a l’Ajuntament, que sempre ha estat més del que 
s’esperava. Acaba la seva intervenció preguntant si se sap qui serà la persona que 
la substituirà.  
 
Contesta la Sra. Monterde agraint les paraules de la Sra. presidenta, i diu que no 
sap la persona en concret que vindrà, però que hi haurà una persona en la seva 
substitució.  
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*** El Sr. Lluch vol agrair als membres de la corporació el recolzament donat a la 
proposta que es va fer en relació a l’atenció sanitària universal.  
 
*** El Sr. Lluch diu que hi ha una proposta en relació a la modificació dels horaris 
dels Centres d’Atenció Primària (CAP), i que si hi hagués temps per fer-ho 
presentaria una moció al ple ordinari, i demana si es disposa d’informació al 
respecte. 
 
La Sra. presidenta respon dient que no disposen de cap tipus d’informació en relació 
a la modificació d’horaris del CAP.  
 
El Sr. Lluch diu que té entès que aquest canvi horari es posarà en funcionament de 
manera immediata.  
 
La Sra. presidenta diu que en tot cas quan disposin de la informació en faran difusió 
per informar a les persones ciutadanes del municipi. 
 
*** El Sr. Lluch comenta que en relació a l’Hospital de Mollet que tornarà a patir 
escassetat de llits; afegeix que la zona blava del voltant de l’Hospital hi haurà tres 
hores gratuïtes per a les persones usuàries que vagin a urgències i que per gaudir-
les han de presentar el tiquet.  
 
 
No havent-hi més intervencions, s’aixeca la sessió quan són les 21 hores i 31 minuts.  
 
 


