
 

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 

1

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA, 
CELEBRADA EL 17 D’OCTUBRE DE 2018, 

DEL  CONSELL  MUNICIPAL DE SALUT  
 
A Palau-solità i Plegamans, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia 17 
d’octubre de 2018, sent les 20 hores i 15 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. Leonor Jiménez Massana , en representació de la UGAP (Unitat de Gestió 

Assistencial) Caldes de Montbui-Palau-solità i Plegamans. 
9. Dr. Roque Lucas Sánchez , representant dels metges amb consulta a la població. 
10. Sra. Diana Lagarda ,  representant dels farmacèutics amb oficina de farmàcia a la 

població (Farmàcia Av. Catalunya, 138). 
11. Sr. Alexandre Yeo Goni , representant dels veterinaris amb consulta a la població, 

qui s’incorpora a la sessió quan són les 20 h i 18 m. 
12. Sra. Maria Assumpta Macia Rieradevall, en representació del Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya, Agència de Protecció de la Salut en 
substitució de la Sra. Rosa Monterde.  
 

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. Jordi Méndez Cordobés , en representació del grup municipal CUP-CAV-PA. 
2. Sr. M. Ángel Pozo  Montolis , representant del col·lectiu mèdic de l’Àrea Bàsica de 

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

municipi legalment constituïdes. 
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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.  
6. 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. 

7. Sr. Juan Leo Barroso , representant de les associacions de veïns del municipi 
legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions. 
 

 
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 l a sessió ordinària de 4 de 
juliol 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 el Sr. Yeo Goni  quan són les 20 h 18 m.  
--- 
 

2. Debatre propostes del projecte d’ampliació del s ervei d’urgències de 
l’Hospital de Mollet.  

 
La Sra. presidenta comenta que el dia 20 de setembre passat el secretari d’aquest 
Consell, Sr. Miquel Alimbau, va enviar un escrit que deia el següent:  
 
“Senyora, senyor,  
La presidenta del Consell Municipal de Salut, en tant que és la representant de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans al Consell de Participació Ciutadana de la Fundació Sanitària de 
Mollet, m’ha demanat que us traslladi la informació que es va donar ahir a la sessió ordinària 
d’aquest, la qual cosa faig mitjançant aquest escrit.  
Responsables de la Fundació Sanitària de Mollet van exposar a les persones assistents un 
projecte d’ampliació del servei d’urgències de l’Hospital de Mollet, que resta pendent dels  
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permisos de la Generalitat de Catalunya per a la consecució de l’obra, el qual preveu un 
increment aproximat del 30 % de l’espai destinat a aquest servei. Es tracta d’una obra de 
gran envergadura i, des de la direcció de l’Hospital, ens ofereixen la possibilitat de fer 
propostes tant a nivell físic, pel que fa a la incorporació de recursos i equipaments, com de 
millora dels serveis per a les persones usuàries.  
El proper 17 d’octubre d’enguany tenim previst dur a terme la sessió ordinària del Consell 
Municipal de Salut, per la qual cosa us avancem aquesta informació per demanar-vos que si 
ho considereu adient porteu, a la sessió esmentada, propostes perquè es puguin debatre.  
Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.  
Atentament,  
Miquel Alimbau Parera  
Secretari del Consell M. de Salut” 
 
La Sra. Cabeza comenta que no té coneixement que cap membre del Consell li hagi 
enviat cap proposta en relació a les obres d’ampliació del servei d’urgències de 
l’Hospital de Mollet a dia d’avui i pregunta si algú té alguna proposta relacionada 
amb la funcionalitat interna o la gestió dels espais tal com es demana a l’escrit. En 
tot cas proposa que es facin propostes de cara al mes de gener.  
 
La Sra. Marcuello li comenta que ella si té una proposta en relació a la coordinació 
de l’ambulància amb els familiars dels pacients ja que coneix tres casos en que als 
familiars els han informat que traslladaven el pacient a un hospital i després l’han 
traslladat a un altre. Els familiars van amb el seu vehicle privat i es troben que no 
se’ls ha informat correctament del trasllat.  
 
La Sra. Cabeza comenta que pren nota i pregunta si hi ha alguna proposta més.  
 
La Sra. Marcuello li comenta que el Sr. Lluch tenia altres propostes però que li ha 
estat impossible assistir al consell a la qual cosa la Sra. Cabeza li respon que li pot 
enviar al correu del Sr. Alimbau o de la Sra. Laura Puy.  
 
La Sra. Cabeza diu que totes les propostes poden anar arribant fins el mes de gener 
a la qual cosa la Sra. Laura Puy els facilita als assistents el seu correu electrònic 
perquè li facin arribar.  
 
 

3. Proposta de pressupostos per l’any 2019 
 
La Sra. Presidenta comenta que no es poden donar dades a aquestes alçades ja que 
no està aprovat el pressupost però el que si que es poden comentar son les 
modificacions que s’han fet i cedeix la paraula a la Sra. Puy, qui exposa que aquest 
punt es pot enllaçar amb el punt 4 de l’ordre del dia.  
 
La Sra. Cabeza comenta que la partida d’animals de companyia s’incrementarà per la 
neteja i desinfecció de l’espai de lleure dels gossos i també per la compra de bosses 
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per la recollida d’excrements. Continua dient que la partida per les plagues i la 
legionel·la continua sent la mateixa que fins ara. 
 
La Sra. Cabeza exposa que està previst ampliar el nombre de defibriladors ja que ens 
hem adherit a l’Associació Catalana de Municipis que, suposarà un estalvi en aquest 
servei i a més un benefici ja que s’ampliarà en dos elements que estan pendents de 
col·locar.  
 
El Dr. Lucas pregunta on està previst col·locar-los i la Sra. Laura Puy contesta que un 
està previst que estigui a l’IEM Can Falguera i l’altre serà un aparell portàtil a la 
prefectura de la Policia Local, que ja n’hi ha dos als vehicles però aquest estarà a la 
prefectura.   
 
El Sr. Jordi Plaza pregunta si s’ha pensat en posar un desfibril·lador a les escoles, 
potser algun portàtil i la Sra. Puy li contesta que alguna escola ho havia demanat però 
sempre que passa alguna cosa s’acaba avisant a la Policia i també comenta que el que 
si s’ha fet es un curs a les escoles.  
 
No es va valorar positivament que el aparell estigui físicament a les escoles i, la Sra. 
Cabeza aclareix que això suposaria uns canvis en el protocol ja establert a  les escoles 
en relació a que cal fer en casos d’accident dels alumnes i, que els propis 
professionals, educadores i educadors son reticents a ser ells els que tinguin aquesta 
responsabilitat.  
 
 

4. Nou procediment obert pel servei de recollides i  acollides d’animals de 
companyia i colònies de gats al carrer.  

 
La Sra. Puy comenta que en el darrer procediment obert per la contractació del servei 
de recollides i acollides d’animals de companyia i colònies de gats es va decidir fer tot 
en un mateix procediment però no obstant això i valorant el funcionament d’aquests 
últims dos anys s’ha observat que es millor separar-ho. Continua dient que es faran 
dos procediments oberts i que ja s’està preparant la documentació. Un d’ells serà per la 
recollida i acollida d’animals de companyia (vius o morts) de la via pública, i un altre per 
les colònies de gats de carrer (no gats domèstics que entrarien en el primer).  
 
 

5. Informacions relatives al Diagnòstic de la salut . 
 

La Sra. Presidenta comenta que ja tenen el document definitiu i que es penjarà a la 
pagina web de l’Ajuntament per poder fer les consultes que es vulgui fer.  Comenta 
que serà un document de treball per tots els implicats en l’àmbit de la salut i que s’ha 
consensuat amb totes les Administracions.  
 
La Sra. Marcuello pregunta per quan està previst que es pengi a la web i la Sra. Puy 
li contesta que està previst que en els propers dies.  
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El Sr. Jordi Plaza intervé per demanar disculpes ja que ha d’absentar-se de la 
sessió.  
 
--- 
El Sr. Jordi Plaza s’absenta quan són les 20 hores i 32 minuts 
--- 
 

6. Propostes d’urgència.  
 
La Sra. presidenta pregunta si algú te alguna proposta d’urgència i la Sra. Marcuello 
li contesta que ella si en té una i, es tracta de contemplar la possibilitat que hi hagi 
una finestreta per rebre queixes i suggeriments relacionats amb l’Hospital de Mollet 
ja que les queixes que es fan directament a l’Hospital en molts casos no son 
contestades.  
 
Davant la petició la Sra. Cabeza contesta que ja es fa des de fa temps, totes les 
queixes i suggeriments que arriben, encara que no tinguem la competència per 
resoldre-les, es deriven a l’Hospital des de la regidoria i llavors a l’entrar per aquesta 
altra via es dóna una resposta més directe al ciutadà.   
 
 

7.  Suggeriments, precs i preguntes. 
 
La Sra. Presidenta demana si hi ha algun suggeriment, prec o pregunta a fer i ningú 
té cap suggeriment.  
 
 
 
No havent-hi més intervencions, s’aixeca la sessió quan són les 20 hores i 38 minuts.  
 
 


