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SANITAT 

CAP Palau 

La Direcció del CAP Palau des de l’any 2011 està unificada ja que es van fer agrupacions de diferents Àrees 

Bàsiques de Salut. Actualment la direcció està formada pel director i també en formen part l’adjunta clínica de 

medicina, l’adjunta clínica d’infermeria i la tècnica de gestió econòmica i pressupostos. Les ABS que estan 

unificades són Palau – Caldes – St. Feliu. Les relacions de l’Ajuntament amb el CAP es fan tant amb la 

direcció del centre com amb els diferents professionals del CAP que duen a terme projectes i programes  

comunitaris. Es fan reunions organitzatives, de coordinació de xerrades i/o tallers, projectes, intervencions a 

Radio Palau, protocols d’actuació, campanyes, etc... la direcció del centre també forma part del Consell de 

salut municipal.  

 

Queixes relacionades amb el CAP  

Des del consistori també es tramiten les queixes que fan referència al CAP, no obstant els responsables del 

CAP són els que fan les gestions oportunes per donar resposta a les queixes rebudes.  

 

Horaris d’atenció ordinària i urgències 

Els horaris normals del CAP Palau durant la setmana són de dilluns a divendres de 8 a 21h i els caps de 

setmana, el dissabte s’atenen les urgències de 8h a 17h en el mateix centre, no obstant l’any 2018 estava 

previst un canvi d’horaris que se’ns va comunicar amb una reunió amb la regidora i la direcció del CAP el 24 

de gener de 2018. Per una qüestió de conciliació laboral i familiar  molts  centres d’atenció prim ària (CAP) 

tancaven a les 20h enlloc de fer-ho a les 21h i, el CAP Palau estava previst que s’hi adherís. A banda, la 

franja horària de 20 a 21h registrava molt poca activitat assistencial.    

A nivell d’atenció urgent pels veïns de Palau, s’aconsella que truquin al 061 on s’indica on han d’anar, dirigint-

lo al centre on pugui rebre l’atenció més adequada segons la seva complexitat. Això és important perquè hi 

han problemàtiques que es podran gestionar des de punt d’atenció continuada (PAC de Caldes de 8-24h cada 

dia o PAC La Llagosta 24h cada dia) sense que calgui anar a l’hospital. 

L’equip professional del CAP Palau està format per diferents professionals de la salut: Metges de Família, 

Diplomats Universitaris d’Infermeria (adults i pediatria), Pediatres, Odontòleg, Llevadora, Auxiliar d’Infermeria i 

Auxiliars Administratives.  

 

 

 



 

 

 

 

NOTA DE PREMSA  

 

CatSalut recomana trucar al 061 abans d’anar a urgències 
 
El telèfon 061 CatSalut Respon deriva els pacients al centre més adequat per reduir 
esperes a les urgències hospitalàries 
 
Les urgències hospitalàries registren un augment de pacients amb l’arribada de l’epidèmia de la grip. Una 
tercera part de les visites al servei d’urgències d’un hospital no requereixen atenció urgent o el problema de 
salut podria ser tractat en un altre centre de la xarxa assistencial, segons el Departament de Salut. Per tal 
d’evitar el col·lapse i oferir una atenció sanitària més àgil, es recomana a la ciutadania trucar al 061 
CatSalut Respon. 
 
El telèfon està gestionat per professionals sanitaris, metges i infermeres, que valoraran la gravetat del cas i 
adreçaran el pacient al centre més adequat. Funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.  
 

Serveis assistencials de referència 
 
En el cas de necessitar atenció urgent, es recomanable que el ciutadà truqui al 061 en comptes 
d’adreçar-se directament al servei d’urgències de l’Hospital de Mollet, centre de referència de Palau-solità i 
Plegamans. Els professionals sanitaris del 061 CatSalut Respon valoraran la dolència del pacient i li indicaran 
on ha d’adreçar-se per rebre l’atenció més adequada. El PAC Caldes, obert de 8h a 24h, o el PAC La 
Llagosta, obert les 24h, poden gestionar diverses problemàtiques, en comptes d’acudir a l’Hospital de Mollet.   
 
El CAP Palau-solità i Plegamans és el centre de referència per a l’atenció ordinària al municipi. El seu horari 
és de dilluns a divendres, de 8h a 21h, i els dissabtes, de 8h a 17h (fora de l’horari d’atenció, cal trucar al 
telèfon 061). El CAP local ha espaiat les visites programades per tal de millorar la resposta davant el 
possible increment de casos de grip durant la segona quinzena de gener. 
 
Els centres de referència pel que fa a l’àmbit de la salut mental són el CSM Mollet i el CSMIJ Mollet i l’atenció 
a la salut sexual i reproductiva es realitza a l’ASSIR Mollet. Les visites que requereixen una atenció més 
especialitzada es programen a l’Hospital de Mollet.  

 
 

NOTA DE PREMSA  

 

Nous horaris del CAP Palau 
 
A partir de l’1 de febrer, el Centre d’Assistència Primària tancarà a les 20h 

 
El mes de febrer arriba amb un canvi en els horaris de tancament del CAP Palau, que passarà a tancar a 
les 20h, en comptes de les 21h, com ho feia fins ara. Aquesta modificació no hauria d'afectar la ciutadania, 
perquè, actualment, durant aquesta última hora ja no es programen visites, i donada la poca afluència, el 
personal sanitari desenvolupa altres tasques majoritàriament administratives, com ara revisions d'analítiques 
o historials mèdics, programació de visites domiciliàries o trucades rutinàries a usuaris. 
 
El servei d'urgències no es veurà alterat pels nous horaris del CAP Palau, ja que es reforça el servei 
domiciliari i el CAP Caldes obre el servei d’urgències una hora abans, a les 20h. Aquest és el centre de 
referència per a Palau-solità i Plegamans, fins a la mitjanit. A partir de les 24h, el CAP la Llagosta pot 
gestionar diverses problemàtiques en lloc d'acudir a l'Hospital de Mollet. 
 
Es recomana que qualsevol persona que necessiti atenció mèdica urgent, contacti amb el telèfon 061 
CatSalut Respon. Un equip de professionals sanitaris valorarà les molèsties del pacient i l'adreçaran al centre 

més adequat.  
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Cartera de serveis de l’Equip d’Atenció Primària del CAP Palau  

 Activitats preventives (vacunacions, educació sanitària i consells de salut) 

 Atenció i seguiment de les malalties cròniques i agudes 

 Atenció i seguiment de la salut dels infants 

 Atenció domiciliària 

 Atenció odontològica 

 Atenció a la salut sexual i reproductiva 

 Activitats adreçades a la comunitat 

 Informació, tràmits i gestions derivades de l’assistència. 

 Altres: Programa Salut i Escola als centres d’educació secundària i Formació d’estudiants d’infermeria 

i medicina de pregrau 

 

Vacunacions als centres escolars 

Els professionals de l’EAP Palau, atenen a la cartera pròpia de serveis, són es responsables de dur a terme el 

programa de salut escolar a les escoles del municipi. Les infermeres pediàtriques es coordinen amb les 

direccions dels centres escolars per anar a vacunar als infants de 6è de primària i de 2n de secundària. Un 

pas previ a l’administració de les vacunes és disposar de les autoritzacions per part de les famílies. Les 

famílies poden avenir-se a la vacunació dels infants al centre escolar o bé, negar-s’hi amb la corresponent  

motivació. Les professionals d’infermeria es coordinen amb els diferents centres i es programen les dates per 

que, el personal del CAP es traslladi als centres escolars  i es dugui a terme les vacunacions. Actualment, en 

l’àmbit de la salut escolar, es recomana l'administració de les vacunes següents: 

 

A sisè curs d’educació primària: 

 Virus de l’hepatitis A a totes els nois i les noies 

 Vacuna contra el meningococ C conjugada a tots els nois i les noies 

 Vacuna contra la varicel·la només als nois i les noies susceptibles de patir la malaltia (que no han 

passat la malaltia ni n’han estat vacunats) 

 Vacuna contra el virus del papil·loma humà a les noies 

A segon curs d’ESO:  

 Vacuna contra el tètanus i la diftèria 

 

 

 



 

 

Revisions odontològiques  

Des del CAP Palau es fan les revisions odontològiques als infants de diferents cursos de les escoles de 

primària. Dins d’aquest programa hi ha la campanya “Dents fortes i sanes” que té com a objectiu la prevenció, 

potenciant la raspallada dental com a mesura clau per a la prevenció de les càries, no obstant, aquest any no 

s’han donat els estoigs als alumnes de 1r de primària i que demanàvem des de els ajuntaments.  

 

Hospital de Mollet  

L’Hospital de Mollet és el centre hospitalari de referència dels veïns de Palau-solità i Plegamans. La Fundació 

Sanitària de Mollet és una entitat sense finalitat de lucre creada l’any 1996 per la Societat de Socors Mutus de 

Mollet (Mutualitat Federada de Previsió Social), gestora del centre hospitalari històric del municipi, amb una 

trajectòria de més de trenta anys com a hospital general bàsic de la xarxa pública. L’àrea d’influència de 

l’actual Hospital de Mollet és la subcomarca del Baix Vallès (Vallès oriental), que comprèn les poblacions de 

Mollet del Vallès, La Llagosta, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de 

Martorelles, amb una població d’uns 100.000 habitants. La posada en marxa del nou hospital va suposar 

l’increment d’aquesta àrea d’influència amb les poblacions de Santa Perpètua de Mogoda i Palau-solità i 

Plegamans (Vallès Occidental), i posteriorment Caldes de Montbui.  

Des de l’any 2012 la regidora de Salut pública i sanitat forma part del Consell de Participació Ciutadana de la 

Fundació Sanitària de Mollet  i a finals de l’any 2017 també s’hi va incorporat el Dr. Lucas.  Normalment es fan 

4 consells participatius i, la informació del consell participatiu es fa extensiva al Consell Municipal de Salut.  

Des de l’Ajuntament també es fa la gestió de les queixes que fan els veïns del municipi en referència a 

l’Hospital de Mollet. Des del consistori es tramiten les queixes a la direcció de l’Hospital per que són els que 

donen resposta als ciutadans. No obstant, des de Palau es fa el seguiment de l’expedient.  

La Fundació Sanitaria de Mollet, a banda de l’actual Hospital de Mollet, gestiona el Centre de Salut Mental 

Jaume Vilaseca i Pujades, el Centre de Rehabilitació Integral del Baix Vallès i el Centre d’Atenció i Seguiment 

de Drogodependències de Mollet, pertanyent al Servei de Salut Mental i Addiccions de l’hospital. 

 

Assir Mollet  

L’ASSIR de referència que tenim a Palau és l’ASSIR de Mollet, ubicat al costat de l’Hospital de Mollet. Les 

coordinacions amb l’ASSIR es fan per correu electrònic. A nivell assistencial, és el referent de la salut sexual i 

reproductiva de les veïnes de Palau.  

 

Cartera de serveis de l’ASSIR Mollet 

Les visites amb l’obstetra ginecòleg es duen a terme directament des del centre de l’ASSIR a Mollet:  

 Dones amb sospita de nòdul de mama, metrorràgies post menopàusiques, metrorràgies en edat fèrtil. 

 Dones amb prescripció de implant anticonceptiu i DIU 

 Derivacions d’ecografia ginecològica. 

 Dones amb seguiment per patologia ginecològica o mamaria que es consideri que es convenient fer el 

control a l’ASSIR de Mollet 
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 Controls ecogràfics obstètrics i analítica del diagnòstic prenatal i per corbes de glucèmia 

 Derivació per interrupció voluntària de l’embaràs farmacològica (IVE) fins a les 9 setmanes de 

amenorrea.  

 

La cartera de serveis pròpia de la llevadora es durà a terme per part de les llevadores dels centres de 

referència, en el nostre municipi, al CAP Palau:  

 Atenció als joves  

 Consell reproductiu i atenció mètodes contraceptius 

 Control i seguiment de l’embaràs 

 Diagnòstic prenatal 

 Educació maternal grupal 

 Atenció al puerperi 

 Prevenció de càncer de coll uterí 

 Prevenció càncer de mama 

 Infeccions transmissió sexual 

 Patologia ginecològica 

 Activitat comunitària a persones adultes 

 Atenció a la violència vers les dones. 

 

Hospital Taulí  

 

L’Hospital Taulí actualment no és l’hospital de referència pels veïns de Palau-solità i Plegamans, no obstant,  

la direcció del centre van convidar a l’ajuntament a una trobada d’alcaldes i alcaldesses el dia 5 d’octubre per 

presentar la informació referent a:   

  

 Dades d'atenció hospitalària del Parc Taulí de la Central de Resultats.  

 Resum d'accions i evolució 2015-2018. 

 Síntesi del Pla Estratègic 2018-2021 

 

Al finalitzar la reunió, van oferir una visita per les plantes de l’hospital reformades i la zona de detecció precoç 

pels infants.  

  

  

  



 

 

 

 
 

Pla estratègic sanitari del Vallès Oriental  

 

La Regió Sanitària va iniciar el procés d’elaboració del Pla estratègic sanitari del Vallès Oriental. El Pla vol ser 

l’eina de diagnòstic, identificació de prioritats, planificació d’escenaris d’ordenació i actuacions a desplegar al 

nostre territori, orientat a assolir les prioritats i objectius del Departament de Salut i del CatSalut. Els 

responsables de la seva elaboració entenen que un dels seus components essencials és la participació i per 

aquesta motiu van dur a terme un procés participatiu amb diferents agents del territori que serveixi per millorar 

tant la diagnosi com les actuacions que plantejarà el Pla al Vallès Oriental per millorar l’estat de salut de la 

seva població.  

En una primera etapa, aquest procés participatiu va consistir en una sessió de treball per tal d'obtenir una 

visió compartida dels reptes a superar i de començar a orientar les intervencions que caldrà emprendre durant 

els propers anys. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5tIWwmZXgAhXIzYUKHZiYBAQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tauli.cat/tauli/informacio-corporativa/sala-de-premsa/noticies/39-corporacio-sanitaria-parc-tauli/912-la-primera-acci%C3%B3-d%E2%80%99humanitzaci%C3%B3-d%E2%80%99espais-de-l%E2%80%99onada-de-petits-somriures-arriba-al-cdiap&psig=AOvVaw20WMzfY4lLqCNhD2dmTXjs&ust=1548927133516231
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Per aquest motiu vaig participar a la jornada de treball amb representants dels professionals i de les entitats 

proveïdores del territori el passat 12 de juliol, a les 09:00 a la sala d’actes de l’Hospital de Mollet (Ronda dels 

pinetons, 8, Mollet del Vallès). La jornada tenia una durada prevista d'unes quatre hores.  

 

Taula Vallesana de Salut Mental  

 

El mes d’octubre de l’any 2017 es va constituir la Taula de Salut Mental i Addiccions Vallesana (Taula), com 

un espai de coordinació i de treball col·laboratiu entre tots els agents que treballen en salut mental i 

addiccions als municipis de Caldes de Montbui, Gallifa, La Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-

solità i Plegamans, Parets del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de 

Martorelles i Santa Perpètua de Mogoda, amb la finalitat de definir accions de millora a nivell local que 

permetin donar resposta i millorar la salut mental al territori. Els objectius específics se centraran en els 

següents eixos d’intervenció:  

 Coneixement i xarxa  

 Educació i Sensibilització  

 Promoció de polítiques  

L’ajuntament ens hem adherit a la Taula, no obstant no vam poder assistir a la trobada de constitució 

d’aquesta. Si que vam assistir al primer taller per definir el pla anual de la Taula, que es va dur a terme el dia 

12 de desembre de 2017. Durant l’any 2018 s’han dut a terme més sessions de treball dels membres que 

formem part de la Taula.  

Per commemorar el dia mundial de Salut mental, des de la Taula es van organitzar diferents activitats i, 

concretament a Palau vam organitzar la presentació d’un llibre:  

 

PROGRAMA  

10 D'OCTUBRE → Programes de Ràdio - Especial Salut Mental 9h Posa’t les piles. Ràdio Mollet 96.3 FM 10h 

Magazine RAP Matí. Ràdio Parets RAP 107 FM  

18.30h Centre Cívic el Lledoner. Mollet del Vallès Inauguració de l’exposició de pintures a l'oli Art en Colors. 

Presentació de l'experiència Si jo puc, tu pots - El Camino de Santiago. Concert de guitarra. A càrrec 

d'usuaris/es del Servei de Salut Mental i Addiccions 

16 D'OCTUBRE → 19h Auditori de Can Cortés. Palau-solità i Plegamans Presentació del llibre Relats per 

entendre els trastorns mentals. A càrrec de l'autora: Mireia Parés. Biblioteca Can Cortés. Exposició de llibres 

relacionats amb la salut mental. 

18 D'OCTUBRE → 18h Mercat Vell de Mollet. Lliurament de premis de la 10a edició del Concurs Literari. 

Concert dels alumnes de l’Escola Municipal de Música de Mollet. Presentació del llibre Relats per entendre els 

trastorns mentals. Biblioteca Can Mulà. Exposició de llibres relacionats amb la salut mental. 

20 D'OCTUBRE → 11.30h Rambla Fiveller-Plaça Catalunya. Mollet del Vallès Torneig d’Escacs per a la Salut 

Mental. 

 



 

 

 

 

  

 

A la presentació del llibre Relats per entendre els trastorns mentals, hi van participar l’escriptora i l’Il·lustrador 

del mateix, el Cap de servei del Centre de Salut Mental de Mollet (CSM) i un usuari del CSM. Val a dir que, la 

il·lustració del cartell va ser elaborada per Francesc Pujol, l’il·lustrador del mateix llibre.  
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La Biblioteca Municipal també va mostrar una exposició d’obres relacionades amb la salut mental.  

 

 
 

 

Col·laboració amb campanyes  

El 21 de juny, coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)  el consistori col·labora 

amb la Fundació catalana d’Esclerosi Lateral Amiotròfica Miquel Valls, per donar informació de la campanya 

que duen a terme per que la malaltia sigui visible a tot Catalunya. Es va il·luminar de verd  la Casa Folch i el 

pont de la Carrerada i, l’equip de govern van fer-se una fotografia amb el gest per l’ELA. Amb totes aquestes 

imatges es va fer difusió de la campanya a través de les xarxes socials.   
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Consell de Salut 

L’any 2018 es van dur a terme 4 consells de salut ordinaris amb una periodicitat trimestral tal i com es descriu 

en els estatuts. Des de la regidoria es prepara l’ordre del dia del consell i es prepara el material i 

documentació per al correcte desenvolupament del mateix.  

 

 

 



 

 

 

Ordre del dia del Consell de Salut ordinari del mes de gener 2018 

 

Assumpte:  Convocatòria sessió ordinària  
                   del Consell Municipal de Salut. 
Data: Dimecres, 24 de gener de 2018 
Hora: 19 h. 30 mn. en 1a. convocatòria 

20 h.  en 2a. convocatòria 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial 

       
Mitjançant el present escrit em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell  Municipal de Salut, que tindrà 
lloc dimecres dia 24 de gener de 2018, a les 19 h. 30 mn. de la tarda en primera convocatòria i a les 20 h.  en 
segona convocatòria, al Saló de Sessions, de la Casa Consistorial. L'ordre del dia serà el següent: 

 
 ORDRE DEL DIA  

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de 4 d’octubre de 2017. 
2. Pressupost Salut Pública i Sanitat 2018. 
3. Informacions relatives al conveni amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya i valoració de les 

actuacions dutes a terme al 2017. 
4. Informació de seguiment del Diagnòstic de Salut. 
5. Informacions Hospital de Mollet.  
6. Propostes d’urgència. 
7. Suggeriments, precs i preguntes. 

 
La Presidenta del Consell  
Municipal de Salut 

 

 

 

Ordre del dia del Consell de Salut ordinari del mes d’abril de 2018 

 

Assumpte:  Convocatòria sessió ordinària  
                   del Consell Municipal de Salut. 
Data: Dimecres, 2 de maig de 2018 
Hora: 19 h. 30 mn. en 1a. convocatòria 

20 h.  en 2a. convocatòria 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial       

 
Mitjançant el present escrit em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell  Municipal de Salut, que tindrà 
lloc dimecres dia 2 de maig de 2018, a les 19 h. 30 mn. de la tarda en primera convocatòria i a les 20 h.  en 
segona convocatòria, al Saló de Sessions, de la Casa Consistorial. L'ordre del dia serà el següent: 

 
 ORDRE DEL DIA  

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de 24 de gener de 2018. 
2. Informació de seguiment del Diagnòstic de Salut. 
3. Informació relativa a la Taula de salut Mental Vallesana.  
4. Informació de la memòria de Salut Pública 2017.   
5. Propostes d’urgència. 
6. Suggeriments, precs i preguntes. 

 
La Presidenta del Consell  
Municipal de Salut 
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Ordre del dia del Consell de Salut ordinari del mes de setembre de 2018 

 
Assumpte:  Convocatòria sessió ordinària  
                   del Consell Municipal de Salut. 
Data: Dimecres, 4 de juliol de 2018 
Hora: 19 h. 30 mn. en 1a. convocatòria 

20 h.  en 2a. convocatòria 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial 

       
Mitjançant el present escrit em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell  Municipal de Salut, que tindrà 
lloc dimecres dia 4 de juliol de 2018, a les 19 h. 30 mn. de la tarda en primera convocatòria i a les 20 h.  en 
segona convocatòria, al Saló de Sessions, de la Casa Consistorial. L'ordre del dia serà el següent: 

 
 ORDRE DEL DIA  

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de 2 de maig de 2018. 
2. Informació relativa als Desfibril·ladors.  
3. Informació relativa a la nova Ordenança reguladora de la tinença d’animals.  
4. Informació relativa a la campanya mosquit tigre. 
5. Informació relativa sobre el projecte “Viu la Riera!”  
6. Propostes d’urgència. 
7. Suggeriments, precs i preguntes. 

 
La Presidenta del Consell  
Municipal de Salut 

 
 
 

Ordre del dia del Consell de Salut ordinari del mes de novembre de 2018 

 
Assumpte:  Convocatòria sessió ordinària  
                   del Consell Municipal de Salut. 
Data: Dimecres, 17 d’octubre de 2018 
Hora: 19 h. 30 mn. en 1a. convocatòria 

20 h.  en 2a. convocatòria 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial 

       
 
 
Mitjançant el present escrit em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell  Municipal de Salut, que tindrà 
lloc dimecres dia 17 d’octubre de 2018, a les 19 h. 30 mn. de la tarda en primera convocatòria i a les 20 h.  en 
segona convocatòria, al Saló de Sessions, de la Casa Consistorial. L'ordre del dia serà el següent: 

 
 ORDRE DEL DIA  

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de 4 de juliol de 2018. 
2. Debatre propostes del projecte d’ampliació del servei d’urgències de l’Hospital de Mollet.  
3. Proposta de pressupostos per l’any 2019. 
4. Nou procediment obert pel servei de recollides i acollides d’animals de companyia i colònies de gats de 

carrer.  
5. Informacions relatives al Diagnòstic de salut.   
6. Propostes d’urgència. 
7. Suggeriments, precs i preguntes. 

 
La Presidenta del Consell  
Municipal de Salut 
 
 
 
 
 
 



 

 

A finals de 2018, el secretari del Consell de Salut va traspassar la gestió integral del Consell a l’Àrea de Salut 

i per aquest motiu, la tècnica de la Regidoria de Salut Pública i Sanitat assumeix les següents tasques: fer les 

convocatòries, assistir a les sessions del consell i aixecar l’acta i transcriure-la (mentre no estigui disponible 

per als consells de participació ciutadana el sistema de vídeo-acta) i les gestions inherents al funcionament 

del consell.  

 

Diagnòstic de Salut  

L’Ajuntament l’any 2016 va engegar el procés comunitari pel elaborar el Diagnòstic de Salut al municipi, en 

coordinació amb diferents administracions per contribuir a promocionar la salut de la comunitat en funció de 

les necessitats detectades i l’any 2018 es va finalitzar el procés, obtenint el document del Diagnòstic de salut. 

Aquests projecte va sorgir del sí de Consell de Salut Municipal i es va crear el grup motor, grup de treball on 

hi participen tècnics municipals, membres del Consell de Salut Municipal, la responsable de l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya al Vallès Occidental, tècnics del CATSalut, professionals de l’equip d’atenció primària 

del CAP Palau i la representant de les farmàcies del municipi. El diagnòstic de salut és una eina per conèixer 

l’estat de salut de la població i la percepció que en té la ciutadania i, neix amb l’objectiu de millorar el benestar 

i la salut dels i de les veïns i veïnes del municipi.  

L’any 2017 es va fer la part la anàlisi quantitativa (dades numèriques) i la anàlisi qualitativa (percepcions i 

opinions de l’estat de salut al nostre municipi) des del punt de vista dels determinants de salut. Fruit d’aquest 

diagnòstic, van sorgir unes línies estratègiques a treballar mitjançant futures intervencions.  

L’any 2018, l’activitat principal que es va dur a terme va ser la sessió de presentació del Diagnòstic de Salut 

de Palau-solità i Plegamans i la Jornada de priorització de les línies estratègiques que es va dur a terme el 

passat dimarts 3 d’abril de 18h a 20h a l’Auditori de Can Cortès. La sessió estava oberta a tots els veïns i les 

veïnes, entitats, associacions i professionals del municipi i, es va explicar en que consistia el procés 

comunitari que estàvem duent a terme i la importància que tenen totes les persones que hi ha participat. En el 

transcurs de la sessió es van presentar els resultats més rellevants del diagnòstic i per acabar, entre tots els 

presents es va fer la priorització amb l’objectiu de millorar la salut i el benestar de les persones i de la 

comunitat.  
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Carta de presentació per convidar a totes les persones que van participar a les sessions participatives 

(professionals, veïns, entitats, associacions, etc...) per convidar-los a la sessió del dia 3 d’abril.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Butlleta de priorització emprada a la sessió:  
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Després de fer la sessió de priorització, es van presentar els resultats als assistents. La butlleta de priorització 

la van emplenar un total de 39 persones i els resultats van ser els següents:  

  

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES D’ASPECTES DE BENESTAR I SALUT VOTS  

Infants i joves 118 

Benestar emocional  85 

Hàbits saludables  100 

Gent Gran  86 

 

Com a conclusions, la línia estratègica més votada és la del  Benestar emocional (la que va aconseguir 

menys vots és la millor valorada ja que 1 era la opció que li donàvem més prioritat i 4 la que n’hi donàvem 

menys).  

 

NOTA DE PREMSA  

 

Es presenta el Diagnòstic de Salut de Palau-solità i Plegamans 
 
6 d'abril de 2018 
 
Els i les assistents van prioritzar la línia estratègica relacionada amb el benestar emocional 
  
L’Auditori de Can Cortès va acollir aquest dimarts la presentació del Diagnòstic de Salut de Palau-solità i 
Plegamans, un acte obert a tota la ciutadania que donava el tret de sortida al programa d’activitats del Dia 
Mundial de l’Activitat Física i el Dia Mundial de la Salut. La  presentació ha aplegat una cinquantena de 
persones, entre elles l’Alcaldessa, Teresa Padrós, representants de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, 
el Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut, així com regidors i regidores del consistori –tant del 
govern com de l’oposició-, membres d’entitats locals i persones del municipi a títol individual. 
  
L’informe mostra la percepció de l’estat de salut al municipi i proposa futures línies estratègiques: “Es tracta 
de veure en quina situació estem en l’àmbit sanitari i en què podem millorar”, explicava Carmen Cabeza, 
Tinenta d’Alcaldia i regidora de Salut Pública, que va ser l’encarregada d’obrir l’acte agraint la participació i el 
treball conjunt de tots els agents que intervenen en el sistema sanitari. També va destacar la importància del 
procés comunitari transversal de la diagnosi: “Ha estat una feina de tota la població i ens dóna un guió 
important per saber quins són aquells aspectes que hem de millorar”. 
  
Durant la presentació, es van presentar les dades quantitatives recollides per les diferents administracions i/o 
serveis i les dades qualitatives extretes del treball realitzat per dos grups focals formats per entitats, 
professionals de diferents àmbits i veïns i veïnes del municipi. Entre els ponents hi havia el doctor Joan 
Parellada, director executiu del Sector Sanitari del Vallès Oriental, que va voler posar de manifest la 
necessitat d’un canvi de mentalitat: “La salut és molt més que l’absència de malaltia”, explicava, i promovia les 
estratègies comunitàries i el treball per a la prevenció de malalties. Cristina Pérez, subdirectora regional de 
Barcelona de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, a més de felicitar el consistori per la iniciativa, també 
feia referència a un canvi de concepció: la salut no només es fa en l’entorn sanitari sinó des de diferents 
àmbits com, per exemple, les polítiques ambientals o les de trànsit. 
  
Cristina Casajuana, tècnica del Servei Català de la Salut,  Marta Belmonte, coordinadora del Servei de 
Promoció del Servei Regional a Barcelona de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Laura Puy, tècnica de 



 

Salut Pública de l’Ajuntament i Leonor Jiménez, directora del CAP Palau, han estat les encarregades 
d’exposar les dades quantitatives i qualitatives de l’informe. 
  
També es van presentar les diferents línies estratègiques relacionades amb el benestar i la salut. Seguint el 
procés comunitari transversal que implica el Diagnòstic, les persones assistents, mitjançant les seves 
votacions, van ser els responsables de prioritzar aquestes línies estratègiques d’acord a les necessitats que 
ells mateixos detectaven. Les votacions van decidir que cal incidir, per ordre de prioritat, en aquestes línies 
estratègies: 

• Benestar emocional a totes les franges d’edat 
• Gent gran 
• Hàbits saludables a totes les franges d'edat 
• Infants i joves 

 
Carmen Cabeza es comprometia a, tot i començar abordant la primera línia estratègia, anar més enllà: “S’ha 
de fer un pla per a què es puguin treballar totes quatre, perquè totes quatre ens preocupen, totes quatre 
mostren quina és la situació real del nostre municipi i és on hem de treballar”. 
  
L’Alcaldessa, Teresa Padrós, va tancar l’acte reconeixent la feina del personal tècnic de l’Ajuntament, 
especialment de l’Àrea de Salut Pública, però també de Joventut, Serveis Socials o Esports, que promouen 
iniciatives per fomentar la vida saludable. És el cas, per exemple, del cicle d’excursions ‘Caminar és fer salut’ 
o l’oferta esportiva per a la gent gran. L’Alcaldessa també ha volgut destacar la tasca divulgativa del CAP 
Palau, amb les xerrades sobre temes de salut, i del treball que es fa des dels centres educatius del municipi 
per promoure els hàbits saludables i la prevenció de malalties. 
  
El següent pas d’aquest procés serà realitzar un inventari de totes les activitats que es porten a terme des del 
CAP Palau i l’Ajuntament en matèria de salut. Posteriorment, es crearan noves estratègies a seguir que, si és 
necessari, inclourien noves activitats per millorar el benestar i la salut del nostre municipi. 

 

 

Annex 1. Power Point Presentació Diagnòstic de Salut  

 

 

Cost refrigeri presentació diagnòstic de salut  ⇨ 44,85€  

PARTIDA 2018 40503 31140 22610   

 

Prescripció socials i salut  

El passat 11 de desembre es va dur a terme una reunió amb professionals de la Servei de Salut Pública 

(SSP) i Servei de Promoció de la Generalitat, l’Equip d’atenció Primària (EAP) CAP Palau, farmàcies de Palau 

i l’Ajuntament per presentar el programa al grup motor. El grup motor està format per professionals de la 

Generalitat, l’EAP del CAP Palau, farmàcies de Palau i l’Ajuntament i, el lideratge, és de l’EAP. El SSP i 

Servei de Promoció Barcelona ens varen donar l’impuls inicial, la metodologia del programa i la formació en 

l’eina d’Actius i Salut.  

El mes de gener, les dues professionals del CAP Palau faran la formació i a partir del mes de febrer de 2019 

es programaran les reunions pertinents per dur a terme el programa.  

 

Annex 2. Power Point Presentació Prescripció Social i Salut a Palau-solità i Plegamans  
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Banc de sang  

L’Ajuntament col·labora amb el Banc de sang i teixits per tal de dur a terme diferents campanyes al municipi 

de donació de sang. Aquest any 2018 s’ha dut a terme la 10a edició de la Marató de sang, les donacions de 

sang trimestrals al CAP Palau, una jornada de donacions a l’escola Marinada i les donacions e empreses del 

municipi que sempre hi col·laboren.   

En total, aquest any hem fet un total de 451 donacions de sang, 14 donacions de plasma i 85 oferiment que 

no han pogut donar sang. En total, 550 participants, xifra una mica inferior a l’any 2017.  

 

Donacions de sang 

451 

Donacions de plasma 

14 

Total participants 

550 

 

 

 



 

 

 

La marató de Festa Major 25/08/2018  

La preparació de la marató es va dur a terme amb una reunió amb el promotor de campanyes el dia 11 de 

maig i a partir d’aquesta moment es fan les gestions oportunes per poder-la dur a terme a la Sala Polivalent el 

dissabte de Festa Major, com un acte inclòs a la programació de Festa Major i la cita solidària per excel·lència 

de cada Festa major. En aquesta jornada hi participen i hi col·laboren entitats, associacions i alguna empresa 

del municipi. Pel correcte funcionament de la mateixa ens coordinem amb els diferents serveis de 

l’Ajuntament (policia local, medi ambient, festes, comunicació, brigades,...).  

Enguany van acudir-hi 194  persones per donar sang, de les quals 161 van poder-ne donar perquè estaven 

en condicions de fer-ho.  

Enguany, ha estat el segon any que s’han fet donacions de plasma, a diferència de l’any passat, s’han 

programat durant el mati i la tarda i, se’n han fet un total de 14 (7 al matí i 7 a la tarda). 

 

Programa de festa major on hi està inclosa la Marató de sang  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0ub7_nJXgAhVEz4UKHV8GDPUQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/palauplegamans/status/1033261006699601921&psig=AOvVaw3lHxDPM2eglA_t02udm0oN&ust=1548927981778163
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Els oferiments que hi ha hagut en les diferents maratons que s’han dut a terme al municipi son els següents:  

 

 2008 (Patí Lúdic) ⇛ 167 donacions (18 donants nous) 

 2009 (Festa Major)⇛ 179 donacions ( 20 oferiments que no van poder donar sang i 38 donants nous) 

 2010 (Festa Major) ⇛ 169 donacions ( 20 oferiments que no van poder donar sang i 21 donants nous) 

 2011 (Festa Major) ⇛ 206 donacions ( 15 oferiments que no van poder donar sang i 28 donants nous) 

 2012 (Festa Major) ⇛ 184 donacions (4 oferiments que no van poder donar sang i 14 donants nous)  

 2013 (Festa Major) ⇛ 252 donacions (31 oferiments que no van poder donar i 22 donants nous) 

 2014 (festa Major) ⇛ 195 donacions (13 oferiments que no van poder donar sang i 11 donants nous)   

 2015 (Festa Major) ⇛ 208 donacions (21 oferiments que no van poder donar sang i 21 donants nous) 

 2016 (Festa Major) ⇛ 219 donacions (25 oferiments que no van poder donar sang i 16 donants nous)  

 2017 (Festa Major) ⇛ 218 donacions (30 oferiments que no van poder donar sang i 28 donants nous) 

 2018 (Festa Major) ⇛ 193 donacions (19 oferiments que no van poder donar sang)  

 

Evolució de donants ens les Maratons de sang que es fan durant la Festa Major (exceptuant l’edició del 2008 

que es va fer durant el transcurs del Pati lúdic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numero de donacions 

Marató 2008 167 

Marató 2009 179 

Marató 2010 169 

Marató 2011 206 

Marató 2012 184 

Marató 2013 252 

Marató 2014 195 

Marató 2015 208 

Marató 2016 195 

Marató 2017 218 

Marató 2018 180 



 

 
 

NOTA: a les dades de la marató de sang 2017 i 2018  

no he afegit els donants de plasma, sols les donacions de sang.  

 

Donacions de sang trimestrals  

Enguany s’han dut a terme 3 donacions de sang trimestrals, una d’elles a l’escola Marinada per segon any 

consecutiu, donat que l’experiència l’any anterior va ser valorada positivament.  

 

 DONACIONS  OFERIMENTS  

ESCOLA MARINADA  60 10 

CAP PALAU  22 4 

CAP PALAU  25 19 

TOTALS 107 33 

 

Altres campanyes (privades)  

Hi ha empreses del municipi que cada any organitzen una jornada de donació de sang. Aquestes campanyes 

o donacions s’organitzen directament amb els promotors del  Banc de sang. Enguany s’han organitzat les 

següents jornades de donacions:  

 

 DONACIONS  OFERIMENTS  

EMPRESA 1 35 6 

EMPRESA 2 28 9 

EMPRESA 3 51 13 

EMPRESA 4 45 17 

EMPRESA 5  31 7 

TOTALS 190 52 

                

Farmàcies  

La pàgina web de l’Ajuntament posa a disposició dels usuaris els horaris de les farmàcies de guàrdia del 

municipi. Les farmàcies de Palau a partir del mes d’octubre de 2011 van deixar de fer guàrdies nocturnes. Per 

aquest motiu també disposem i posem a l’abast dels usuaris les farmàcies de guàrdia de les diferent 

poblacions dels voltants de Palau: http://www.palauplegamans.cat/pag516/farmacies-de-guardia.htm 

 

 

 

http://www.palauplegamans.cat/pag516/farmacies-de-guardia.htm
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Les farmàcies del municipi també faciliten a l’ajuntament informació de les campanyes que duen a terme i fem 

difusió de les mateixes per informar als veïns del municipi. L’any 2018 s’han fet les següents campanyes:  

 

 Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte: El Programa s'adreça a homes i dones 

d'entre 50 i 69 anys als que es convida a fer-se, cada dos anys, una prova senzilla i còmoda a casa per 

detectar sang oculta en femta. Hi participen aquelles persones residents a la zona i que han rebut una 

carta de l’hospital convidant-los a participar.  

Municipi cardioprotegit  

Des de l’any 2014 el municipi ha tingut instal·lats 3 desfibril·ladors fixes, dos mòbils i un altre aparell a la 

Policia local. Es va fer un procediment convidant a tres empreses i, l’empresa adjudicatària els va instal·lar, en 

format rentin per 4 anys amb les formacions i manteniments inclosos. L’any 2018 acabava el rentin, però els 

ajuntaments teníem la possibilitat d’adherir-nos a l’Associació de Municipis de Catalunya (ACM) i fer un nou 

rentin amb les empreses adjudicatàries del concurs que va fer la ACM. La mateixa empresa que hi havia 

instal·lat els desfibril·ladors a Palau, era una de les empreses adjudicatàries i, per aquest motiu ens hi vam 

adherir. Actualment tenim 4 desfibril·ladors fixes, dos mòbils pels vehicles de la policia local i un extra a la 

mateixa prefectura de la policia local. Aquest nou rentin inclou els manteniments i les formacions i, el mes de 

novembre de 2018 es va fer una primera formació oberta a la ciutadania.  

 

Quota rentin  any 2018 (4 mesos) ⇨ 2057€  

Quota rentin any 2018 (2 mesos) ⇨ 1028,50€ 

Nou rentin AMC ⇨ 1386,66€ 

Ampliació nou rentin AMC ⇨174,24€ 

Adquirir na columna de rescat cardíac ⇨ 181,50€ 

PARTIDA 2018 40503 31140 20800  

 

Informes indicadors de salut i Enquestes d’hàbits relacionats amb la salut 

Informes indicadors de salut  

 

A partir de l’any 2017 ens adherim al programa de la Diputació de Barcelona sobre Indicadors de salut i, des 

de la Diputació, ens van oferir la possibilitat de dur a terme unes enquestes d’hàbits relacionats amb la salut a 

joves de 4t d’ESO de tots els centres escolars de secundària del municipi i, en el transcurs de l’any 2018 vam 

rebre els resultats de les enquestes.  

 

 



 

 

 

En aquesta projecte hi van participar un total de 114 joves, 30 joves de l’escola Marinada (1 línia) i 84 joves 

de l’Institut Ramon Casas i Carbó (5 línies). L’objectiu general de l’enquesta és: Conèixer alguns hàbits i 

conductes relacionats amb la salut dels i les adolescents escolaritzats/des en 4t d’ESO i, els objectius 

específics són:  

 

 Identificar  factors de risc dels i les adolescents escolaritzats/des en 4t d’ESO del municipi de 

referència. 

 Comparar els comportaments i els factors de risc d’aquests adolescents amb els d’altres poblacions. 

 Monitoritzar les conductes relacionades amb la salut d’aquests adolescents al llarg del temps. 

 

A nivell metodològic podem dir que l'enquesta era voluntària i anònima i es va realitzar mitjançant un 

qüestionari autoadministrat a l’aula. Les dades aportades són confidencials i només s'utilitzen de manera 

agregada.  De forma conjunta amb Educació, vam fer les coordinacions amb els centres escolars i la 

Diputació i, abans de passat les enquestes als joves, vam informar a les famílies i vam garantir el 

consentiment dels tutors legals donat que els joves enquestats eren menors. Els alumnes participants són una 

mostra representativa per municipi i la grandària de la mostra es va definir de manera que fos suficient per 

presentar un error d’estimació màxim del 5%.  

 

Annex 3.  Power point dels resultats de les enquestes  

 

ENTITATS  

Al municipi hi ha tres entitats de salut que depenen de l’àrea.  

 Junta local de l’AECC  

 Plataforma en defensa de la sanitat pública  

 Mi salud es lo primero  

 

A partir del 2017, les entitats que facin activitats al municipi, han de fer-ho a través d’instància, no obstant es 

passa a la regidoria de la qual depèn l’entitat per iniciar tot el procediment (peticions a diferents àrees, 

autoritzacions, etc...). A partir de l’any 2018 es fa tot el circuit telemàticament a través de l’ABSIS.  

A nivell d’entitats val a dir que la junta local de l’AECC fa activitats a nivell del municipi i es coordina amb la 

regidoria alhora de muntar-les.  

 

Activitats dutes a terme durant l’any 2018:  
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Febrer  04-feb Dia internacional 
càncer  

Parada mercat dia 3 febrer 

Març  31-mar Campanya contra el 
càncer de colon 

Parada mercat dia 24 de març 

Abril  07-abr   Xocolatada pels nens amb 
càncer  

Maig  26 maig  Botifarrada contra el càncer  

Juny    Campanya solar  Parada mercat municipal dia 
30 de juny      

Octubre  19-oct Campanya contra el 
càncer de mama 

Parada mercat dia 20 
d'octubre                   Llums casa 
Folch 19, 20 i 21 d'octubre  

Novembre  Fira 
Formatge 

Dia qüestació Activitat pel poble 

 

 

 

Enguany, des de la regidoria s’ha atorgat subvencions a les entitats que ho han sol·licitat. Des del consistori 

es preparen les bases i les entitats que ho desitgen, sol·liciten les subvencions. Es revisa tota la 

documentació i s’atorguen les subvencions que compleixen amb tots els requisits. A l’àrea de salut ha 

demanat subvenció l’AECC. 

 

Atorgament subvenció ⇨ 696€ 

PARTIDA 2018 40503 31140 48900  



 

 

PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Dia Mundial de l’Esport i Dia Mundial de la Salut 

 

Des de fa uns anys es treballa de forma transversal amb l’àrea d’Esports de l’ajuntament per organitzar la 

commemoració dels dies mundials de la salut i l’esport ja que es celebren la mateixa setmana i, amb la 

col·laboració dels professionals del CAP Palau organitzant el concurs de dibuix pels infants de segon de 

primària de les escoles de primària que hi vulguin participar.  
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2N CONCURS DE DIBUIX PER COMMEMORAR EL DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA  

Concurs organitzat per part dels professionals del CAP Palau i el qual organitzem de forma conjunta. S’envia 

tota la informació als centres escolars i són ells qui decideixen si hi participen.  

 

 

 

 

 

 



 

L’objectiu d’aquesta activitat és que els més petits agafin consciència de la importància de fer activitat física. 

Els dibuixos de tots els infants que hi participen són exposats al CAP Palau durant les dues setmanes que va 

durar la setmana de la setmana de la salut i l’activitat física i el dimarts 10 a les 18h es va fer l’entrega dels 

premis. S’entreguen 4 premis i tots els infants que hi participen, reben un diploma.  
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DIAGNÒSTIC DE SALUT  

Des del consistori i de forma transversal amb altres administracions es va realitzar el Diagnòstic de salut i, el 

dimarts 3 d’abril a les 18h es van fer les jornades de priorització de les línies estratègiques, on es van 

convidar a veïns/es, professionals, entitats, associacions, etc... (aquest punt està explicat en el apartat del 

Diagnòstic de Salut).  

 

CURS DE SUPORT VITAL BÀSIC I DESFIBRIL·LADOR  

Formacions adreçades a la població general per saber fer ús dels aparells desfibril·ladors que hi ha al 

municipi. Les formacions les du a terme la mateixa empresa amb la que tenim el rentin dels aparells. Aquests 

dos tallers es van oferir a tota la població, entitats, professionals,...del municipi. Les dues formacions van ser 

els dies 5 d’abril i 9 d’abril.  

 

XERRADA/TALLER: ALIMENTACIÓ I SUCS VERDS  

Xerrada organitzada des de Salut i  impartida Marina Duñach Eslava, Coach en Nutrició i Salut. A la xerrada 

hi van participar entre 30 - 35 persones i es va parlar de:  



 

 Alimentació variada i de proximitat, amb ingesta important de fruites i verdures.  

 Propietats de les fruites i verdures  

 Beneficis de la fruites i verdures  

 Importància de la fruites i verdures de proximitat i temporada 

 Productes ecològic 

 Màquines extractores de sucs 

Un cop feta l’exposició, es va preparar un suc verd i els assistents el van poder degustar.  
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NOTA DE PREMSA  

 

El Dia Mundial de l’Activitat Física i de la Salut omplirà la vila 
d’activitats esportives 

28 de març de 2018 

 

La programació s’allarga fins al 14 d’abril, amb entrenaments, xerrades, caminades, 
cursos i el Cross escolar 

  

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha programat diverses activitats per commemorar el Dia Mundial de 
l’Activitat Física (6 d’abril) i el Dia Mundial de la Salut (7 d’abril). L’objectiu és promoure l’esport com un 
element fonamental de la nostra salut i benestar. 

  

La reserva de places per a totes les activitats que requereixen inscripció prèvia es pot realitzar a través del 
correu electrònic salutpublica@palauplegamans.cat o trucant al 93 864 80 56. Tots els interessats en 
participar en el Cross escolar, hauran d’entregar les butlletes d’inscripció als mestres d’educació física o les 
AMPES dels centres educatius, del 3 al 12 d’abril. 

  

Les activitats programades, totes elles gratuïtes, són les següents: 

  

Presentació del Diagnòstic de Salut de Palau-solità i Plegamans 

Dimarts 3 d’abril, a les 18h, a l’Auditori de Can Cortès 

L’informe mostra la percepció de l’estat de salut del nostre municipi, a més de proposar futures línies 
estratègiques. L’objectiu d’aquesta sessió, a més de presentar els resultats del Diagnòstic, és treballar 
conjuntament la priorització de necessitats per tal de millorar la salut i el benestar de les persones i de la 
comunitat.  

Cal inscripció prèvia.  

 

Automassatges i estiraments 

Dimecres 4 d’abril, a les 10.15h i a les 11.15h, al Pavelló 

Activitat apta per a totes les edats. 

  

mailto:salutpublica@palauplegamans.cat
http://palauplegamans.cat/pl17/actualitat/noticies/id2937/obertes-les-inscripcions-a-la-presentacio-del-diagnostic-de-salut-de-palau-solita-i-plegamans.htm


 

 

 

 

Curs de suport vital i desfibril·ladors 

Dijous 5 d’abril, de 9 a 15h, i dilluns 9 d’abril, de 14 a 20h, al Pavelló 

Cal inscripció prèvia. 

Curs amb certificació oficial. 

  

Ioga en família 

Divendres 6 d’abril, a les 17.15h, a la Sala Polivalent 

Activitat per a famílies amb nens i/o nenes a partir de 3 anys. Es recomana portar estoreta. 

  

Sessió de ioga 

Dissabte 7 d’abril, a les 11.30h, a la plaça de Ca l’Estruch (La Porxada) 

Activitat apta per a totes les edats. Es recomana portar estoreta. 

  

Xerrada/taller: Alimentació saludable i sucs naturals 

Dimarts 10 d’abril, a les 19h, a l’Auditori de Can Cortès 

Marina Dunach, coach de nutrició i salut, parlarà de la importància de les fruites i verdures en la nostra 
alimentació, ja que ajuden a depurar l’organisme. Durant la xerrada, es farà una demostració de sucs 
vegetals, una forma alternativa de menjar fruites i verdures. Cal inscripció prèvia. 

  

Nordic Walking 

Dimecres 11 d’abril, a les 10.15h, al Pavelló 

Caminada popular d’una hora i mitja, aproximadament, des del Pavelló fins al parc de l’Hostal del Fum. Cal 
inscripció prèvia. 

  

Entrenaments d’atletisme 

Dijous 12 i divendres 13 d’abril, de 17 a 18h i de 18 a 19h, a l’esplanada annexa al CAP Palau 

Amb la col·laboració del Club Atlètic Palau, la Joventut Atlètica Sabadell i Cal Fruitós. 

  

6è Cross escolar  

Dissabte 14 d’abril, a les 10.30h, a l’esplanada annexa al CAP Palau 

Obert a tots els nens i nenes, nascuts entre el 2004 i el 2012, empadronats o escolaritzats al municipi. El 
circuit condicionat, de 500 metres, es situa a la zona verda que es troba entre el CAP i el pont de Can 
Cladellas. La distància total que han de córrer els i les atletes varia segons l’edat. Hi haurà guardons per als 
tres primers classificats de cadascuna de les categories i tots els participants rebran un obsequi. 

  

Tots els nens i nenes de 2n de Primària del municipi han participat, enguany, en la segona edició del concurs 
de dibuix per commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física, organitzat pel CAP Palau, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. Les obres s’exposaran, fins a mitjans d’abril, al CAP, on també tindrà lloc l’entrega de premis 
el dimarts 10, a les 18h. 

 

Cost xerrada ⇨ 220€ 

PARTIDA 2018 30405 31330 22610  

 

Dispensació responsable d’alcohol  

 

DIA: 27/6/20187  

HORA: 18h a 20h  

LLOC: Auditori de Can Cortès  

 

http://palauplegamans.cat/site1/files/doc7166/butlleta-inscripcio-cursos-dea-285-i-9-abril-29-1.pdf


                                      

 

 
 

35 

 

 

Enguany es va tornar a fer la formació per entitats, de dispensació responsable d’alcohol. Van assistir un total 

de 26 persones i va ser un taller molt participatiu. Normalment s’ofereix a les entitats que fan les barraques de 

festa major, no obstant, l’any 2018 es va oferir a totes les entitats del municipi.  

 



 

 

Taller d’autoprotecció, suport vital bàsic i DEA (reciclatge)  

 

Abans de finalitzar el primer rentin que teníem al municipi, es van organitzar diverses formacions de dues 

hores per fer un reciclatge en el ús dels desfibril·ladors en cas de necessitar-los. Es van fer un total de 6 

formacions els dies 14 i 15 de març i es van formar una setantena de persones.    

 

Març 2018 

Dimecres  14 Dijous  15 

9:30 a 
11:30 

12:00 a 
14:00 

16:00 a 
18:00 

9:30 a 
11:30 

12:00 a 
14:00 

16:00 a 
18:00 

 

 

  

 

Taller d’autoprotecció, suport vital bàsic i DEA 

 

DIA: 19 de desembre   

HORA: 15h a 21h  

LLOC: Sala reunions Pavelló municipal  

 

Es va fer una nova formació oberta a entitats i ciutadania en general on hi van participar 7 persones. Els 

cursos del molt bona acollida, no obstant, les entitats apunten la possibilitat de fer-los en dos dies per poder 

arribar a més gent.  De cara a 2019 es planteja aquesta opció, sobretot per arribar a més entitats.  
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Primers auxilis per professors  

Els centres escolars de primària van fer una demanda per fer una formació de primers auxilis a serveis 

educatius del Departament, que va es va traspassar a l’àrea d’Educació de l’Ajuntament. De forma coordinada 

des de l’Ajuntament (educació i salut pública) i el CAP Palau, vam organitzar tres tallers de primers auxilis 

dirigits a professors i que poguessin resoldre els dubtes o les qüestions que es poden trobar en un centre 

escola. Per l’any 2018 sols quedava pendent fer la formació a l’escola Marinada.     
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En total van participar 24 professionals de primària i secundària de l’escola i les valoracions es van fer 

passant un qüestionari d’avaluació del curs amb diferents qüestions i amb un punt final on es valorava el 

global de l’activitat, expressada en una escala de l’1 (molt deficient) al 10 (excel·lent).  La valoració global del 

curs va ser de 9.31/10 i en general la valoració va ser positiva.  

 



 

  

 

 

Primers auxilis per professionals de les Escoles Bressol  

Aquest any vam tenir la demanda de l’escoles bressol per fer una formació específica sobre primers auxilis als 

professionals de les escoles. Els continguts es van consensuar amb les escoles i les professionals del CAP 

Palau i es va decidir fer-ho sobre les situacions més habituals que es poden trobar a l’escoles bressol.  

 

 

 

Vam fer la formació en dos dies per que poguessin assistir el màxim nombre d’educadores i monitòries i es va 

fer als migdies per el mateix motiu. En total van participar 26 professionals i les valoracions dels cursos van 

ser positives. La primera sessió vam tenir 14 formularis amb una valoració global del curs de 7,71 sobre 10 i 

la segona sessió van ser 12 formularis amb una valoració de 8.42 sobre 10.  
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Concurs d’escriptura per commemorar el dia mundial sense tabac 

 

Concurs organitzat per part dels professionals del CAP Palau i el qual organitzem de forma conjunta. S’envia 

tota la informació als centres escolars i són ells qui decideixen si hi participen. 

El tema del concurs és la commemoració del dia mundial sense tabac, el proper 31 de Maig i, el concurs està 

dedicat a la Montse Puncernau, companya i infermera del CAP Palau, per mantenir el seu record i retre-li un 

petit homenatge ja que ella era una gran lectora i ferma defensora del NO al tabac. 

 

 

 

 

 



 

 

L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes de cicle superior de primària (5è de primària) agafin 

consciència de la prevenció del tabac a través de l’escriptura i elaborar un escrit dirigit a un familiar, amic, 

etc...que fumi els avantatges de deixar-ho. Els escrits de tots els infants que hi participen són exposats al CAP 

Palau durant uns dies i el passat ** de maig a les 18h es va fer l’entrega dels premis. Per aquest concurs hi 

haurà un premi per cada escola que hi participi, no obstant tots els participants tindran un diploma de 

participació. 
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A banda, al cap Palau també van fer una exposició sobre el tabac:  

 

 

 

 

 

Compra llibres concurs escriptura ⇨ 44,86€ 

PARTIDA 2018 40503 31140 22610  
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Tallers de promoció en l’àmbit Escolar 

La promoció de la salut té com a finalitat proporcionar un conjunt de serveis i eines destinats a crear estils de 

vida saludables mitjançant activitats formatives i programes preventius que pretenen incidir activament en la 

població. Diputació de Barcelona ofereix als municipis de menys de 15000 habitants un catàleg d’activitats de 

promoció de la salut i en funció de les demandes dels centres educatius, el servei de salut pública e 

l’ajuntament  fa la sol·licitud de tallers i xerrades. Un cop ens atorguen les activitats, es fan les coordinacions 

oportunes amb les entitats que duen a terme els tallers per programar-los durant l’any en curs. Els temes que 

es treballen a nivell escolar i PTT són els següents:  

 

 Alimentació i nutrició  

 Educació sexual  

 Prevenció del consum de tabac 

 Prevenció del consum d’alcohol 

 Promoció de l’autoestima  

 Primers auxilis 

 

També, els tallers que no es concedeixen per part de la Diputació, i per donar continuïtat a les accions 

formatives als centres escolars, es contracten des de la regidoria de Salut Pública, i després es sol·licita suport 

econòmic a l’àrea de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Per l’any 2018 es van sol·licitar els tallers de 

prevenció d’alcohol pels alumnes de secundària, tallers de prevenció de tabac alumnes de primària i 

secundària i tallers sobre les noves tecnologies.  

L’any 2018 l’àrea de Salut Pública de la Diputació de Barcelona ens va concedir  42  tallers dels 49 que es 

van sol·licitar per realitzar-los durant el segon i tercer trimestre del curs 2017-2018 i/o el primer trimestre del 

curs 2018-2019. L’import d’aquesta tallers és de de 5.618,15€.  

 

 

 



 

 

Diputació de Barcelona, durant l’any també ofereixen altres formacions que fem arribar als centres escolars, 

no incloses en el catàleg que ens arriba a finals d’any, com són els tallers de Cuina sense pares, que també es 

va sol·licitar i es va dur a terme a l’Espai Jove l’Escorxador. L’ organització del taller es va fer des de Joventut. 

Els tallers que s’ofereixen a les escoles, instituts i PQPI estan inclosos en el catàleg per a centres educatius, 

“Eines per l’Educació”, que la regidoria d’Educació fa arribar als centres educatius abans de finalitzar els curs 

escolar. La relació de cursos que es van oferir el 2018 als centres educatius són els següents:  

 

ESCOLA MARINADA CONCEDITS Codi Curs Nombre tallers 

ALIMENTACIÓ SALUDABLE  cicle mitjà SI A3 3r 1 23/10/2018

INSTITUT MARINADA CONCEDITS Curs Nombre tallers 

ALIMENTACIÓ SALUDABLE SI A5 1r 1 23/10/2018

PREVENCIÓ EN EL CONSUM DE TABAC ajuntament * - 2n 1 23/11/2018

AUTOESTIMA I NUTRICIÓ SI D1 2n 1 15/11/2018

SEXUALITAT ASSIR** ASSIR 1r 1 08/11/2017

SEXUALITAT ASSIR** ASSIR 2n 1 22/11/2017

SEXUALITAT ASSIR** ASSIR 3r 1 22/11/2017

SEXUALITAT ASSIR** ASSIR 4t 1 08/11/2017

ESCOLA FOLCH I TORRES CONCEDITS Curs Nombre tallers 

ALIMENTACIO SALUDABLE cicle superior SI A4 5e 1 16/04/2018

ALIMENTACIÓ SALUDABLE cicle inicial SI A2 1r 2 16/04/2018 16/04/2018

ALIMENTACIÓ SALUDABLE cicle mitjà SI A3 3r 2 17/04/2018 17/04/2018

PREVENCIÓ EN EL CONSUM DE TABAC ajuntament * - 6è 2 12/06/2018 12/06/2018

ESCOLA PALAU CONCEDITS Curs Nombre tallers 

TALLER D'HIGIENE POSTURAL SI E3 5è 2 17/04/2018 17/04/2018

ALIMENTACIO SALUDABLE cicle mitjà SI A3 4t 2 21/11/2018 21/11/2018

ALIMENTACIÓ SALUDABLE cicle infantil SI A2 2n 2 15/11/2018 15/11/2018

LA IMPORTÀNCIA DE MENJAR FRUITA SI A1 P5 2 12/11/2018 12/11/2018

ESCOLA CAN CLADELLAS CONCEDITS Curs Nombre tallers 

ALIMENTACIÓ SALUDABLE cicle inicial SI A2 2n 2 01/03/2018 01/03/2018

ALIMENTACIÓ SALUDABLE cicle superior SI A4 6è 2 01/03/2018 01/03/2018

LA IMPORTÀNCIA DE MENJAR FRUITA SI A1 P5 2 01/03/2018 01/03/2018

PREVENCIÓ EN EL CONSUM DE TABAC ajuntament * - 6e 2 14/06/2018 14/06/2018

PFI - PTT CONCEDITS Curs Nombre tallers 

PRIMERS AUXILIS ajuntament * F2 PTT 1 31/10/2018

ESMORZARS SALUDABLES NO - PTT 1

INSTITUT RAMON CASAS I CARBÓ CONCEDITS Curs Nombre tallers 

AUTOESTIMA I NUTRICIÓ 2n cicle ESO SI D2 3r 5 19/10/2018 19/10/2018 26/10/2018 26/10/2018 26/10/2018

PREVENCIÓ EN EL CONSUM DE TABAC ajuntament * - 1r 4 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018 08/11/2018

PRIMERS AUXILIS SI F2 4t 5 27/02/2018 27/02/2018 14/03/2018 15/03/2018 15/03/2018

PREVENCIÓ EN EL CONSUM D'ALCOHOL ajuntament * - 3r 5 14/12/2018 14/12/2018 14/12/2018 17/12/2018 17/12/2018

SEXUALITAT I AFECTIVITAT SI B1 2n 5 06/11/2018 06/11/2018 13/11/2018 13/11/2018 21/11/2018

ALIMENTACIÓ SALUDABLE 1r-2n ESO NO A5 2n 5

RELACIONS A TRAVÉS DE LES PANTALLES ajuntament * EDPAC 3r 5 23/11/2018 23/11/2018 23/11/2018 30/11/2018 30/11/2018

INSITUT CAN PERIQUET CONCEDITS Curs Nombre tallers 

PREVENCIÓ TABAC ajuntament * - 1r 2 o 3 11/12/2018 11/12/2018 11/12/2018

CANVIS ADOLESCENCIA CAP Palau - 1r 2 o 3 05/06/2018 12/06/2018 12/06/2018

ALIMENTACIÓ SALUDABLE 1r-2n ESO SI A5 1r 3 02/05/2018 03/05/2018 04/05/2018

CIUTADANIA i CASAL GENT GRAN CONCEDITS Curs Nombre tallers 

ALIMENTACIO SALUDABLE mares/pares infantil NO A6 - 1

EJE CONCEDITS Curs Nombre tallers 

AUTOESTIMA (nois) SI D1 - 1 18/10/2018

AUTOESTIMA (pares) SI D3 - 1 18/10/2018

TALLER CUIN SENSE PARES SI - - 1 13/06/2018

SEXUALITAT (pares) NO B3 - 1

* aquests tallers els paguem des de l'Ajuntament 

**aquests tallers els hem demanat a l'ASSIR 

DATES

DATES

DATES

DATES

TALLERS 2018 (curs 2017-2018 i curs 2018-2019)

DATES

DATES

DATES

DATES

DATES

DATES

 

 

Cost tallers prevenció alcohol Institut Ramon Casas i  Carbó  ⇨ 925€ 

Cost tallers prevenció tabac Institut Ramon Casas i Carbó ⇨  600€ 

Cost tallers prevenció tabac escola Folch, Can Cladellas i Marinada ⇨ 

750€ 

Cost tallers prevenció tabac Can Periquet ⇨ 240€ 

Cost tallers sobre pantalles i e-relacions a l’Institut Ramona Casas ⇨ 

608€ 

Cost taller primers auxilis a PQPI  ⇨ 302,50€ 

PARTIDA 2018 30405 31330 22610  
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Federación Española de Municipios y Provincias - Red Española de Ciudades 

Saludables  

L’Ajuntament de Palau és membre de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Cada any 

des de la FEMP es convoquen els ajuts dins el marc d’Acord de col·laboració entre el Ministeri de Sanitat, 

Política Social i Igualtat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per la potenciació de la Red 

Española de Ciudades Saludables (RECS).  

 

 

Quota 2018 ⇨ 500€ 

PARTIDA 2018 40503 31140 48902  

Subvencions atorgades 2018 

Programa Actividad física ⇨ 4702,63 € 

Programa prevención de drogas  ⇨ 4207,48 € 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE DROGUES I RISCOS 

ASSOCIATS 

 

El primer Programa de prevenció de drogues i riscos associats 2011-2014 es va elaborar l’any 2011 i tenia 

una vigència per a 4 anys. Durant l’any 2014 – 2015 es va treballar amb el segon programa i al desembre de 

2015 es va aprovar pel Ple municipal el segon Programa de prevenció de drogues i riscos associats 2015-

2018.  

Des de l’equip motor del programa es treballen els Plans d’acció. Totes les activitats que es duen a terme en 

el marc del programa estan descrites en el Pla d’acció i durant el primer trimestre de l’any es dur a terme la 

memòria del Pla d’acció anterior (l’actual memòria està elaborada però està pendent l’aprovació per la JGL). 

Tota aquesta tasca també serveix per dissenyar el nou Pla d’acció, donant continuïtat a activitats i afegint-ne 

de noves seguint les directius del Programa de prevenció de drogues i riscos associats.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Durant l’any 2018 es van dur a terme les següents reunions o sessions tècniques: 26/2/2018 

3/4/2018, 10/5/2018, 7/6/2018, 20/9/2018 i 4/12/2018.   

 

Memòria del pla d’acció:  Cada any el grup motor del Programa de prevenció de drogues i riscos associats és 

l’encarregat de fer la memòria de les activitats i projectes que s’han dut a terme durant l’any. El documents, un 

cop s’elabora, s’aprova per JGL. És un document que inclou l’explicació de totes les activitats i projectes i una 

valoració de la mateixa. El documents s’aprova per JGL un cop els tècnics finalitzen les valoracions de totes 

les activitats i les inclouen en el document.   

 

Revisió del Programa de prevenció de drogues i riscos associats en clau de gènere 

Un dels objectius per aquest any 2018 que ens havíem plantejat a nivell d’equip motor, era revisar l’actual 

programa en clau de gènere i tenir-ho present de cara a la redacció del nou programa. La tasca es va 

encomanar a l’entitat EDPAC i en el darrer trimestre de l’any van estar revisant tot el programa. A finals d’any  

ens van fer el retorn.  

 

I Jornada formació crítica  

El passat divendres, 26 d’octubre de 2018, es va realitzar al Centre Cultural de Vilanova del Vallès, la I 

Jornada de Formació Crítica, amb el títol: Pantalles, un paradigma socioeducatiu. A la jornada hi vam 

participar tècniques municipals de Joventut, Educació i Salut Pública. La Jornada, tenia el suport de la 

Diputació de Barcelona, i era una acció en el marc del CRÍTIC, el Pla de Prevenció en el consum de drogues, 

pantalles i riscos associats de la Mancomunitat del Galzeran 2017-2020, el qual, com a pla estratègic en 

matèria educativa, és clau a tots els municipis participants (Montornès del Vallès, Vilanova del Vallès, 

Vallromanes, Martorelles i Santa Maria de Martorelles). 
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L’objectiu de la jornada era generar un espai formatiu per a professionals dels àmbits de la salut, joventut, 

educació, sociocomunitari,... i, hi van assistir unes 90 persones, la major la major part van ser professionals 

dels municipis de la mateixa Mancomunitat, també del Vallès Oriental i d’altres comarques.  

El programa de la Jornada va estar estructurat per dues ponències i tres tallers de treball simultanis, per tal de 

poder abordar diverses matèries en grups més reduïts. I les conclusions “Clownclusions”, a càrrec de Merche 

8A & Cía. companyia de Pallasses que van aportar un aire amè als continguts. 

 

 Primera ponència: Els usos adolescents de les TIC’s, amb Jordi Bernabeu i Farrús 

 Segona Ponència: Identitat digital, amb la Doctora Núria Araüna i Baró 

 Taller 1: Anàlisi crítica sobre pantalles, a càrrec d’EdPAC, Educació per a l’Acció Crítica 

 Taller 2: Perspectiva de gènere als entorns TIC, a càrrec de Candela. 

 Taller 3: La sobirania tecnològica, a càrrec de DonesTech. 

 

 

 

 

Formació: Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues  

L’àrea de Benestar de la Diputació de Barcelona va organitzar una formació per ens locals, que el temari es 

va dissenyar de forma conjunta amb tots els assistents. La primera sessió pel disseny d’aquest espai de 

millora es va dur a terme el dia 12 d’abril a Llars Mundet amb el següent ordre del dia:  

 



 

 

 

 Benvinguda i presentació (10:00). 

 Reconeixement de les necessitats (10:45). 

 Anàlisi de les tendències actuals dels consums de drogues (11:15). 

 Descans (11:30). 

 Reflexió i discussió sobre els temes a treballar (12:30). 

 Consens sobre les temàtiques abordar en «l’espai de millora»(12:45) 

 Disseny del cronograma (13:30). 

 Avaluació (14:00). 

 

En aquesta sessió van sortir els continguts i també el cronograma de les sessions: 25 de maig, 21 de juny, 27 

de setembre, 11 d’octubre i 8 de novembre. 

 

SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS 

 

Les directives verticals europees que regulen les condicions d’higiene per a la comercialització dels diferents 

productes alimentaris s’han anat incorporant al nostre ordenament jurídic de forma progressiva.  

El gener de l’any 2006  van entrar en vigor els Reglaments d'higiene dels aliments i els Reglaments de control 

oficial, 852 i 882 respectivament, on s’estableixen les obligacions de les autoritats competents en el control 

sanitari oficial. D’acord amb aquestes normes, l'autoritat competent ha d’efectuar controls oficials per 

comprovar  que  els  operadors  d'empresa  alimentària  compleixen,  entre  d’altres,  mb el requisit d'establir i 

posar en marxa sistemes d’autocontrol, de manera que els perills alimentaris presents en la producció i 

comercialització d’aliments es detecten i controlen adequadament per garantir un elevat nivell de protecció 

dels consumidors en relació amb la seguretat alimentària.  

La Llei 18/2009 de salut pública també recull alguns requeriments en relació al control oficial. L’article 54 

estableix les obligacions dels titulars de les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries en què 

s'acompleixen activitats que incideixen o poden incidir en la salut de les persones són responsables de la 

higiene i de la seguretat sanitària dels locals i les instal·lacions i de llurs annexos, dels processos i dels 

productes o substàncies que en deriven, i han d'establir procediments d'autocontrol eficaços per a garantir-ne 

la seguretat sanitària. 

Llavors les administracions locals competents en matèria d'higiene i seguretat sanitària han de garantir el 

compliment de l'obligació que estableix l'apartat anterior per mitjà de l'establiment de sistemes de vigilància i 

supervisió adequats i idonis. 

Cada any elaborem el Programa de seguretat alimentària, on es defineixen les actuacions a realitzar en 

matèria de seguretat alimentària del municipi i els agents implicats.  

 

Annex 4. Programa Seguretat Alimentària 2018 
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Cercles de Comparació Intermunicipal en Seguretat Alimentària  

L’ajuntament de Palau-solità i Plegamans participem des de l’any 2012 als Cercles de Comparació 

Intermunicipal en Seguretat Alimentària i l’any 2018 es va dur a terme el IX edició. A principis d’any ens 

envien els qüestionaris i les indicacions per poder-les emplenar i les dades recollides es fan arribar a una 

consultoria que fa el tractament d’aquestes dades.  

 8/5/2017 → Participació als tallers de millora que organitza la Diputació de Barcelona  

Aquest any, arrel de les peticions d’alguns dels participants al Cercle de Comparació Intermunicipal de 

Seguretat Alimentària, també ens van convocar a un Taller de Presentació del portal informàtic que recull les 

dades dels Cercles.  Aquest  portal és una eina online que permet extreure y explotar de forma dinàmica les 

dades del Cercle per tal d’analitzar-les i elaborar informes de forma fàcil i àgil.  

 La jornada es va dur a terme el passat 30 de gener de 2018 i va ser un taller pràctic i participatiu, totalment 

voluntari, que es va realitzar a una aula informàtica al Recinte de l’Escola Industrial.   

                                        

Comerç minorista  

L’Ajuntament  fa control sanitari als establiments de venda d’aliments i begudes i de restauració per garantir la 

innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris (carnisseries, peixateries, forns de pa i pastisseries, etc.), i  

dels menjadors escolars, bars i restaurants. Aquestes inspeccions es duen a terme o bé mitjançant el conveni 

amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya - es fan els controls sanitàries a certs col·lectius com són 

centres escolars, residències de la tercera edat, restaurants,...- o bé per part  de la tècnica de salut municipal. 

L’Ajuntament també rep suport tècnic per part de la Diputació de Barcelona, i es fan inspeccions conjuntes.  A 

nivell municipal, també fa les inspeccions a establiments alimentaris per denúncia de particulars si és el cas.  

ESTABLIMENTS MINORISTES  

Nº ESTABLIMENTS (actius) 119 

Nº BAIXES 2018 10 

Nº ESTABLIMENTS NOUS 2018 16 

Nº ESTABLIMENTS INSPECCIONATS  50 

Nº INSPECCIONS 87 (una conjunta) 

Nº CLASSIFICACIONS DEL RISC 2018 (dels establiments 

inspeccionats) 

28 

 

CLASSIFICACIONS DEL RISC  

RISC ALT 7 

RISC MIG 69 

RISC BAIX  39 

PENDENTS CR 4 

TOTAL 119 

 



 

 

 

 

La competència del control sanitari als establiments minoristes és municipal, no obstant tenim el suport tècnic 

que ens ofereix la Diputació de Barcelona als municipis per fer inspeccions i el conveni que signem els 

Ajuntaments amb el Departament de Salut i que ens fan uns 10 controls sanitaris als citats establiments. 

Enguany hem fet un recull de les inspeccions en funció de l’organisme que les ha fet:   

 

INSPECCIONS  

  Diputació 
de 

Barcelona  

ASPCAT  Ajuntament  TOTAL  

GENER  3 0 3 6 

FEBRER  3 0 2 5 

MARÇ 3 1 0 4 

ABRIL 0 3 6 9 

MAIG 3 1 9 13 

JUNY 3 0 5 8 

JULIOL 0 2 11 13 

AGOST  0 0 0 0 

SETEMBRE 3 0 4 6 

OCTUBRE  0 0 5 5 

NOVEMBRE 3 1 9 13 

DESEMBRE  3 0 1 4 

TOTAL  24 8 55 87 
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Annex 5. Memòria Diputació de Barcelona seguretat alimentària  
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Controls sanitari casals d’estiu en centres escolars 

Durant el període estival al municipi es fan diversos casals d’estiu i concretament en centres escolars es dóna 

servei de menjador als infants. El servei de menjador que es fa es per mitjà d’un càtering. Juntament amb la 

tècnica d’educació fem un seguiment del servei. Aquest any s’han fet visita conjunta al esplai que es fa a  

l’Escola Can Cladellas. 

 

Control sanitari per part de l’Agència de Salut Pública 

L’Agència de Salut Publica (ASP) al territori fa inspeccions ja siguin competència del Departament de salut 

com la indústria sanitària o bé per conveni amb els ajuntaments. L’any 2017 l’APS ha efectuat els següents 

controls sanitari (dades cedides pel APS):   

 

 52 inspeccions ⇨ RSIPAC, centres escolars, menjadors residències, menjadors col·lectius,.. 

(enguany no disposem de les dades detallades d’aquest control sanitari) 

□ 35 inspeccions indústria alimentària  

□ 4 inspeccions per denúncies  

□ 4 inspeccions escoles  

□ 3 inspeccions escoles bressol  

□ 6 inspeccions minoristes (13 inicials i 13 seguiments)   

  

Registre sanitari municipal 

Des del mes d’octubre de 2012 ja disposem dels document oficials per tal de sol·licitar el registre sanitari, ara 

per ara estan penjats al Departament d’activitats (sobretot per les noves activitats) i està previst que els 

tinguem a Salut Pública per totes aquelles activitats que ja estan en funcionament. No obstant, tots els 

establiments els tenim classificats i amb registre sanitari municipal, tot i que queda pendent notificar-los i que 

els que no són noves activitats puguin signar el document de declaració responsable.  

L’any 2018 hem començat a tramitar els expedients amb un gestor d’expedients (ABSIS) i totes les activitats 

noves que han entrat a partir del mes que vam iniciar la tramitació electrònica, els enviem una resolució 

d’alcaldia notificant el numero de RSM (registre sanitari municipal).  

 

 Expedients tramitats electrònicament a l’ABSIS: 16 establiments nous  

Activitats temporals  

Des de fa uns anys, les activitats que es duen a terme dins del municipi, fires, escoles, festes populars, festa 

major, etc... i incorporen parades d’alimentació, ja sigui venda com servei de bar, han de signar un document 

de declaració responsable en el sector alimentari conforme compliran amb els requisits higiènics i sanitaris 



 

establerts a les normatives vigents. Aquest any hem canviat els documents i els hem diferenciat entre els són 

entitats, clubs, associacions, etc... i els que són professionals, que els hi demanem més dades relatives al 

Registre Sanitari Municipal.  

Models actuals:  
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L’any 2018 tenim un doble registre, les que es van tramitar amb la incorporació de l’expedient telemàtic i les 

que es van fer anteriorment.  

 Expedients tramitats: 3 expedients no telemàtics  

 Expedients tramitats: 22 expedients telemàtics  

 

Al municipi es fan més activitats on hi ha aliments però hi ha un infra-registre i, en algunes activitats que 

organitza l’Ajuntament, es facilita la documentació relativa a la declaració responsable, però no ens arriba a 

l’Àrea de Salut (p. ex. fira del formatge, mercat medieval, fira de santa Llúcia, etc.).   

Mercat municipal no sedentari 

El darrer control sanitari del mercat es va dur a terme el mes d’abril de 2016, amb col·laboració de la 

Diputació de Barcelona i els anys 2017 i 2018 no s’ha fet .     

Assessorament 

Es dóna resposta a les demandes d’informació sobre normativa i assessorament en la implantació 

d’autocontrols en establiments alimentaris.  

Formació 

Aquest 2018 s’ha realitzat una formació de seguretat alimentària per joves. El cost de la xerrada s’ha assumit 

des de salut però les coordinacions i organització del mateix, s’ha dut a terme des de joventut. El curs ha estat 

motivat per una demanda dels joves de cara a l’època vocacional i el fet de buscar feines temporals a l’estiu. 

 

Cost taller manipulador d’aliments ⇨ 372,68€ 

PARTIDA 2018 30405 31330 22610  

 

   

CONTROL DE PLAGUES URBANES 

Control integral de plagues  

L’Ajuntament disposa d’un programa municipal de lluita integrada contra les plagues urbanes per a la 

desinfecció, desinsectació i desratització de la via pública, dels clavegueram i dels edificis municipals. També 

estableix les mesures de prevenció i de control d’animals indesitjables per tal que no causin problemes 

sanitaris, ni molèsties a la població o danys estructurals. Aquest programa es dur a terme a través de la 

contractació d’una empresa externa, especialitzada i amb registre oficial (ROESP).  Si es detecta la presència 

d’animals indesitjables a la via pública, cal avisar per qualsevol mitjà al servei de Salut Pública, ja sigui 

directament, a través del SAC o a través de l’E-TRAM.  En cas que la plaga es detecti en habitatges o edificis 

particulars, s’ofereix un servei d’assessorament per al seu control. 
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La lluita integral de plagues inclou el control de plagues a 31 edificis municipals i a la via pública. Durant l’any 

l’empresa fa controls a la via pública amb caràcter mensual i als edificis municipals amb caràcter trimestral. 

 

  Actuacions  

Instal·lacions  124 

Via Pública  18 (12 desratitzacions i 6 control mosquits) 

 

 

 

Reclamacions derivades a l’empresa de plagues 

Les queixes rebudes a la regidoria aquest any 2018 han estat 106, reclamacions que s’han derivat a 

l’empresa de plagues.   

 

  

 Instal·lacions  Via Pública  

Desratització 3 70 

Desinsectació 11 22 

Total 14 92 

 

 

 



 

 

 

Annex 6. Memòria empresa plagues  

 

Incidències en propietats privades  

Les queixes que arriben a l’ajuntament per problemàtiques amb plagues, qualsevol tipus de plaga, en edificis 

o vivendes particulars, es gestionen i es dóna resposta des de l’ajuntament i per aquest any 2018 s’ha 

treballat amb 10 expedients de particulars (edificis o terrenys privats) motivats per queixes per problemes amb 

plagues, ja sigui per mosquits, mosquit tigre, rosegadores, etc...  Alguns dels expedients es porten de forma 

conjunta amb Medi Ambient, donat que es relacionen amb problemàtiques relacionades amb solars.  

Mosquit tigre   

A nivell de municipi es fan un seguit d’actuacions contra el mosquit tigre, seguint les recomanacions que ens 

van fer des del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat.  A continuació es detallen les actuacions 

que es van dur a terme l’any 2018:  

 

 

 L’empresa de plagues comença a fer tractament preventiu als embornals els mesos de més 

proliferació de mosquits. 

 Als centres escolars es fa arribar un escrit amb recomanacions per evitar la proliferació de mosquits 

tigre i es fan dos tractaments per evitar que proliferin (juny – setembre)  

 A la deixalleria també es fa arribar un escrit amb les recomanacions pertinents.  

 Als cementiris es col·loca un ban amb recomanacions.  

 Als horts municipals també hi pengem uns cartells amb recomanacions per evitar que hi tinguin estris 

que acumulin aigua.  

 A nivell de xarxes, Radio Palau, etc... també es donen missatges per prevenir l’aparició de mosquit 

tigre.  
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Coloms  

L’any 2018 no s’han fet actuacions amb coloms a nivell de via pública, no obstant s’han fet les gestions 

oportunes per fer la contractació d’una empresa per començar les actuacions el primer trimestre de l’any 

2019. Tenim queixes a nivell privat, comunitats de veïns i al gener es valorarà on es pot intervenir per posar 

gàbies. Està previst posar 4 gàbies durant 3 mesos.   

A banda, de valorar les queixes privades, es va encarregar un estudi a la Diputació de Barcelona que ens ha 

ajudat a valorar la problemàtica.  

 

A nivell de edificis municipals i arrel d’una problemàtica als patis de l’EB el Sol, es va valorar posar mesures 

dissuassòries a la tanca per evitar la presència continua d’excrements als patis on juguen els infants. 

L’actuació anava coordinada amb educació i els servei de neteja d’edificis municipals, per fer una neteja 

exhaustiva del perímetre de la tanca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El mes de desembre es va trencar i la mateixa empresa ho va arreglar. De moment no tenim una valoració 

per part de l’escola, però a finals de curs es farà una avaluació si l’actuació ha estat beneficiosa i han notat 

menys presència de coloms i conseqüentment, dels seus excrements als patis dels infants.  

L’any 2018 hem sol·licitat suport tècnic a la Diputació de Barcelona per fer un estudi de les problemàtiques 

que tenim al municipi amb els coloms. El dia 6 de juny, va venir un tècnic de la Diputació i, de forma conjunta 

es va anar a veure els punts problemàtics que hi ha al municipi. Amb tota la informació recollida en el 

transcurs de la visita ens fan arribar un informe d’assessorament sobre coloms.  

A banda, amb la informació que sorgeix de l’informe i arrel de les queixes rebudes, 8 queixes de diferents 

problemàtiques amb coloms, s’ha fet una valoració i estudi per col·locar gàbies de coloms a llocs estratègics 

de cara a l’any 2019.  

 

Annex 7. Informe Assessorament coloms de Diputació de Barcelona.  

 

Cost del servei 2018 ⇨ 1799,53€ 

Pròrroga del servei 2018 ⇨ 5407,32€ 

Control mosquit tigre puntual  ⇨ 108,90€ 

Plastificació cartells prevenció mosquits ⇨ 5,26 € 

PARTIDA 2018 31110 22710 01  
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ABELLES  

Les abelles són insectes que viuen en societats ben organitzades i s’alimenten a base de pol·len i nèctar. Són 

unes excel·lents pol·linitzadores i fabriquen la mel amb el nèctar que recullen. Són molt importants pel 

manteniment de la biodiversitat. Les trobem en estat silvestre, en ruscs en forats d’arbres i escletxes de 

roques o edificis, com domesticades en ruscs artificials. Cap a la primavera hi ha moviments d’eixams 

d’abelles buscant nous indrets on crear una nova colònia, i és per aquesta motiu que podem trobar nous ruscs  

d’abelles a la via pública, edificis municipals o edificis privats. 

El Decret 110/2003, de 15 d'abril, declara l’abella de la mel com a espècie protegida d'interès especial a 

Catalunya, motiu pel qual intentem no eliminar-les i contactar amb apicultors per que puguin retirar els nous 

ruscs que detectem. No obstant l’actuació serà diferent en funció d’on es trobi el rusc:  

 

 Ruscos en edificis municipals o via pública → Contactem amb dos apicultors del municipi per a la seva 

retirada. No obstant, quan la problemàtica és en un edifici municipal i en pisos elevats, es necessita 

una empresa especialitzada d’apicultors en treballs en alçada.  

 Ruscos en edificis privats → Els propietaris són els responsables de retirar els ruscs, per tant 

assessorem als ciutadans per que puguin contactar amb algun apicultor.  

 

Enguany, a l’escola Can Cladellas, a la tanca exterior vam tenir una problemàtica amb abelles que s’havien 

instal·lat en algunes escletxes i es van haver de retirar i, a l’escola Folch i Torres també, a la façana principal. 

Vam solucionar-ho contractant els serveis d’una empresa especialitzada.   

 

Escola Can Cladellas  

 



 

 

 

  

 

Escola Folch i Torres  

 

 

Cost retirada 10 eixams d’abelles ⇨ 605 € 

Retirada d’abelles a l’escola Can Cladellas ⇨ 363 € 

Retirada d’abelles a l’escola Folch i Torres ⇨ 302,5 €  

PARTIDA   2018 31110 22710  

 

VESPA VELLUTINA  

L’any 2018 és el primer cop que comencem a tenir avisos de nius de vespa vellutina a nivell de municipi, 

concretament l’estiu del 2018. El mes d’agost es retira el primer rusc de vespa vellutina d’una propietat 

privada i, a la tardor se’n extreu un altre de la via pública, amb l’ajuda de la brigada per que es tracta d’un rusc 

a la cop d’un arbre. Tenim un tercer avís, al costat des horts municipals, però que, per la seva situació és 

impossible de retirar. Es fan les consultes pertinent i es decideix no retirar-lo per que, al ser el mes de 

novembre i desembre, consideren que ja no hi ha vespes. A banda, es fa l’assessorament a tots els ciutadans 

que han enviat imatges per valorar si es tractava de vespa vellutina o d’alguna altre espècie.  

A nivell informatiu, ens podem trobar els ruscos embrionaris o primaris que s’han de retirar molt bé per evitar 

que hi quedin restes, ja que si queden restes es pot formar un rusc secundari. Aquest s’han de retirar, 

preferentment a primera hora del matí per assegurar la retirada de la vespa reina.  Els mesos de gener febrer 

no cal que retirem els ruscos per que la reina ja no hi és (només hi haurà vespes obreres), pel fred continuat, 
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en canvi, els mesos previs si que cal retirar-los. Si no es poden retirar al matí, es pot fer al vespre. Cap al mes 

d’abril maig comencen a aparèixer els ruscos primaris.  

 

Rusc Av. Navarra  

     

 

    

 

Rusc Ronda Boada Vell (costat horts municipals) 

 

      

 

 



 

 

 

Arrel del primer rusc identificat i confirmat, es fa una nota de premsa per informar a la ciutadania que han de 

fer en cas de trobar-ne un i, des del consistori s’informa al servei dels Agents rurals sobre Vespa Vellutina. En 

el moment que varen tenir tres avisos, ja es va considerar que la vespa vellutina s’havia instaurat al municipi.  

 

NOTA DE PREMSA  

 

Detectats tres casos de vespes asiàtiques al municipi 

6 de novembre de 2018 

 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha rebut un avís de presència de vespa asiàtica a una empresa del 
polígon Riera de Caldes. El consistori ho ha posat en coneixement del Cos d’Agents Rurals, els quals ja 
havien detectat dos casos més en els últims mesos. Cal dir, però, que no s’ha trobat cap niu, sinó només 
alguns exemplars aïllats d’aquestes vespes. 

  

La vespa asiàtica o velutina és una espècie invasora de mida semblant a l’autòctona. La seva presència ha 
generat preocupació pel seu efecte envers l’apicultura, perquè depreda les abelles, i la producció de mel. 
També té un impacte sobre la salut pública, ja que les seves picades són més doloroses que les de l’espècie 
autòctona. Tot i això, no són agressives amb les persones, excepte quan es troben a pocs metres d’un 
vesper. Si s’evita entrar en contacte amb l’insecte, rarament hi haurà un atac. En aquest cas, quan hi hagi una 
picada, cal rentar la zona amb aigua i sabó. 

  

Per diferenciar la vespa asiàtica de l’autòctona, cal fixar-se en el seu color, ja que és més fosca: té el tòrax 
negre envellutat i segments abdominals de color castany rivetejat amb una fina franja groga. El cap és negre, 
la cara groga/ataronjada i les potes castanyes clares. Mesura entre 17 i 32 mm de llargària. 

  

Normalment, les vespes asiàtiques construeixen els seus nius a les branques altes dels arbres, tot i que 
també es poden ubicar en construccions, entre matolls o enterrats. S’ha d’estar especialment atent als porxos 
dels habitatges i a les residències que no estan habitades. També es poden revisar les casetes dels gossos, 
xemeneies, balcons, teulades i magatzems. 

En cas de detectar un niu o algun exemplar: 

  

 En cap cas intentar capturar la vespa. Si es troba un niu, s’ha de mantenir una distància mínima de cinc 
metres i mai destruir-lo o retirar-lo. 

 Contactar amb el Cos d’Agents Rurals (93 561 70 00) i amb l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
(93 864 80 56), els quals centralitzen tota la informació i documenten la presència de l’insecte al territori. 

 Si és possible, es pot fer una fotografia de l’exemplar o el niu i enviar-la a velutinacar@gencat.cat. 

 Si el niu es troba a l’espai públic i representa un perill per a les persones, les empreses/serveis 
especialitzats que estiguin sota la supervisió d’Ajuntaments o Consells Comarcals s’encarregaran de la 
seva retirada. 

 Si el niu es detecta al medi natural o a premisses privades, la persona propietària del terreny ha 
d’assumir la seva destrucció o retirada. L’Ajuntament pot oferir assessorament a l’hora de contactar amb 
apicultors o serveis especialitzats autoritzats. 

 

Cost retirada de rusc ⇨ 423,50 € 

Cost retirada de rusc ⇨ 423,50 € 

PARTIDA   2018 31110 22710  

mailto:velutinacar@gencat.cat
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PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LA 

Programes de vigilància i prevenció de la legionel·la 

L'Ajuntament vetlla per l’acompliment de la normativa de prevenció de la legionel·losi i disposa d'un registre 

de les torres de refrigeració i condensadors evaporatius de les instal·lacions municipals i privades. El control 

sanitari de les torres de refrigeració i condensadors evaporatius el fa l’Agència de Protecció de la Salut. Els 

titulars de la instal·lacions estan obligats a censar-les en el registre municipal, i aquest tràmit es dur a terme al 

Departament d’Activitats de l’Ajuntament. Les instal·lacions municipals amb circuits d’aigua sanitària estan 

incloses en un Programa de control i prevenció de legionel·losis que es fa a través d’una empresa 

especialitzada. Aquest control inclou neteges i desinfeccions, analítiques i un programa de manteniment de la 

instal·lació tal i com ho estableix el Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions 

higiènic - sanitàries per a la prevenció de la legionel·losi. 

Per dur a terme el control i prevenció de legionel·la a les instal·lacions, es fan les gestions oportunes amb els 

tècnics de l’empresa i amb els tècnics municipals de referència i es coordinen totes les activitats, des de els 

controls setmanals fins a les tasques anuals.  

Al municipi, tenim les següents instal·lacions: 

 

Instal·lacions d’alt risc:  

1. EB el Sol  

2. EB el Patufet  

3. IEM Can Cortès  

4. Pavelló Municipal 

5. Camp de Futbol Municipal  

6. Comissaria de la Policia local – Jutjats   

 

Instal·lacions de baix risc:  

1. Escola Can Cladellas 

2. Escola Palau 

3. Escola Folch i Torres 

4. Escola Carrerada 

5. IEM Can Falguera 

6. Sala Polivalent 

7. Serveis socials 

8. Nau Brigades 

9. Escorxador 

10. Masia Can Cortès 

11. Centre Cívic 

12. Ajuntament 



 

 

13. Escola Adults 

14. Serveis Tècnics 

15. Hostal del fum 

16. El Castell 

17. Aula Oberta 

18. Can Boada 

19. Can Malla 

20. Masia Can Falguera 

 

Actuacions dutes a terme durant el 2018  

 Març 2018 – analítiques semestrals a les instal·lacions esportives municipals, amb un positiu a l’IIEM Can 

Falguera.   

 Març 2018 – neteja i desinfecció de xoc a l’IEM Can Falguera   

 Abril 2018 – analítica control a l’IEM Can Falguera 

 Agost – Setembre 2018 - Neteges i desinfeccions de totes les instal·lacions  

 Setembre – Octubre 2018 - Analítiques: passats 15-30 dies de les neteges i desinfeccions es fan les 

analítiques pertinents.    

 Gener a desembre 2018 - controls mensuals a totes les instal·lacions  

 Gener  a desembre 2018 - controls setmanals a aquelles instal·lacions que precisen actuacions 

setmanals.  

 

CONTROLS MENSUALS  

Sala Polivalent  

IEM Can Cortes - Promoció econòmica 

Centre Cívic  

Masia Can Cortès  

Espai Jove l'Escorxador  

Escola Folch i Torres (Carrerada) 

Escola Folch i Torres  

EB el Sol  

Nau Brigades  

Escola Can Cladellas  

EB Patufet 

IEM Can Falguera  

Escola Palau  

CONTROLS SETMANALS  

Pavelló Municipal 

Camp de Futbol Municipal  

Comissaria de la Policia local – Jutjats   

Serveis socials 
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Cost empresa legionel·la anual  ⇨ 12750,37 € 

Cost desinfecció de xoc i analítiques posteriors ⇨ 434,87 € 

Compra de reactius de clor ⇨ 97,74 €  

PARTIDA 2018 30405 31301 22710 

 

Inspeccions ASPCAT - 2018 

Aquest any no s’han dut a terme inspeccions en instal·lacions municipals.   

 

Font ornamental  

Aquest 2018 es va posar en marxa la font ornamental situada a la Plaça de la Sardana durant els mesos 

d’estiu i des de l’Ajuntament es fan els control analítics pertinents i la neteja i desinfecció abans de posar-la en 

funcionament.  Actualment està directament connectada a la xarxa municipal d’aigua. 

 

Torres de Refrigeració i ASC d’alt risc 

L’APS a territori es competent en les inspeccions d’instal·lacions d’alt risc en circuits d’aigua sanitària i les 

torres de refrigeració. El consistori disposa d’un cens actualitzat de les torres de refrigeració que hi ha al 

municipi. Cada any es fa arribar el cens actualitzat a l’Agència de protecció de la salut, que són competents 

per fer el control sanitari d’aquestes instal·lacions.  

 Empreses inspeccionades per part de l’ASPCAT ⇨ 2 empreses 

 

Formació  

L’any 2018 l’enginyer municipal i la tècnica de salut hem fet un curs pel manteniment d’equipaments en front 

al risc de legionel·la amb una durada de 25 hores, els dies 13, 15, 20, 22 y 27 de Març 2018 de 9 a 14h a St. 

Perpètua de Mogoda. L’import del curs és de 325€ per alumne i se’n va fer càrrec recursos humans de 

l’Ajuntament.     

 

 

 

 

 

 



 

TABAC 

Dins el marc de la llei antitabac i les campanyes que dur a terme l’Agència de Salut Pública als diferent 

municipis entre el 2014 -  2015 es va dur a terme la campanya ENTORNS SENSE FUM als centres escolars. 

L’objectiu de la campanya és retardar l’inici de l’hàbit ta bàquic en joves. L’exposició al fum ambiental del 

tabac implica un risc important per a la salut de les persones no fumadores, i els infants en són especialment 

vulnerables. Els pares i mares, mestres, monitors i monitores som models a imitar pels infants, i volem ser un 

model saludable. Des de les regidories de Salut Pública i Educació es decideix iniciar el projecte als voltants 

dels centres educatius amb consens de les direccions de tots els centres educatius i les corresponents  

associacions de pares (Instituts, Escoles i Escoles Bressol). És una projecte que es dur a terme amb 

l’Agència de Salut Pública i el cost dels rètols es compartit.  

Els any 2015 i 2016 es varen col·locar rètols i fer difusió de la campanya als centres educatius i a les 

instal·lacions esportives i l’any 2017 es van dur a terme tasques de difusió a les famílies a través de les 

escoles i les ampes a mode de recordatori de la campanya.  

L’any 2018, un cop es van enllestir les obres de l’Espai Jove l’Escorxador, es van instal·lar els rètols 

informatius.  
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Control establiments i/o activitats 

 

L’Agència de Salut Pública de Catalunya fa control sanitari d’establiments en relació al tabac i d’acord a les 

normatives actuals, no obstant aquesta any no se’n ha fet cap.  

 

 

 

VIGILÀNCIA SANITÀRIA DE LES AIGÜES DE CONSUM 

HUMÀ 

L’Ajuntament controla que l’aigua de la xarxa sigui apta per al consum i en fa la vigilància i el control sanitari, 

segons els criteris de qualitat de l’aigua que estableix la normativa vigent. Les empreses subministradores 

d’aigua al municipi faciliten els controls analítics que duen a terme, i aquestes dades es controlen des de 

Salut Pública i l’Enginyer Municipal, que és l’enllaç amb les empreses que subministren aigua al municipi.  

L’Agència de Salut Pública de Catalunya, anualment fa control d’aigua sanitària a diferents nivells. L’any 2018 

s’han realitzat inspeccions a les 3 gestores que tenim al municipi, i en una d’elles dues inspeccions.    

D’acord el Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya, a nivell 

municipals s’han dut a terme diverses activitats:  

 

Analítiques ACI aigua aixeta  

Durant els mes de novembre es van dur a terme 12 analítiques d’aigua d’aixeta a diferents edificis municipals 

i privats d’ús públic. En els edificis privats d’ús públic, es fa una notificació per escrit als titulars de la 

instal·lacions dels butlletins analítics per escrit. 

 

 

 

 



 

 

 

Edificis on s’ha fet el control analític aquest 2018:  

1. Centre Cívic 

2. Escola Bressol el Sol  

3. Escola Bressol el Patufet  

4. Escola Can Periquet  

5. Masia Can Cortès  

6. Can Boada  

7. Hostal del Fum  

8. Sala Polivalent  

9. El Castell  

10. Ajuntament  

11. Institut Can Periquet  

12. Institut Ramon Casas  

 

Analítiques Fonts naturals  

Analítiques de les 3 fonts naturals dos cops l’any (controls analítics abans de l’estiu i a la tardor-hivern) . Els 

resultats analítics de les fonts es notifiquen als titulars de les fonts per escrit i restem pendents de poder 

entrar les dades al SINAC. Inspeccions a les fonts per comprovar la retolació d’aigua no potable. 

Val a dir que a nivell de fonts naturals, aquest any s’han reduït les mostres per que en el moment de la 

recollida, no brollava aigua, i les han fet de la Diputació de Barcelona (exceptuant-ne una)   

 

 Retolació Font Can Cerdà  

 

 



                                      

 

 
 

71 

  Retolació Font Can Pujol  

 

           Retolació Fonts Església Santa Maria  

 

 

Annex 8. Control Sanitari de l’aigua de consum humà   

 

Cost analítiques fonts naturals i aigua d’aixeta ⇨ 1379.40  € 

Analítica aigua  ⇨ 78,65 €  

PARTIDA 2018 30405 31301 22710  



 

 

PISCINES I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES D’ÚS PÚBLIC  

Les piscines d’ús públic estan sotmeses al control sanitari de l’ajuntament, i als efectes d’aquest control, els 

titulars de piscines que estiguin obertes al públic en períodes determinats de l’any han de comunicar a 

l’ajuntament la data d’obertura de cada temporada.  

La inspecció es fa durant la temporada estival, i es fa amb col·laboració de l’Agència de Salut Pública. En 

l’exercici d’aquesta activitat de control es comprova el compliment del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel 

qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.  

Les instal·lacions esportives d’ús públic i els circuits d’aigua sanitària calenta i freda també són motiu de 

control sanitari. Aquest control es fa amb col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

Durant l’any 2018 s’ha fet inspecció a una de les dues piscines d’ús públic que hi ha al municipi, ja que una 

d’elles estava pendent de obres. Les inspeccions es fan amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. 

Els tècnics de la Diputació de Barcelona ens fan arribar el protocol amb les deficiències detectades i des de 

l’Ajuntament es realitza l’informe que es fa arribar als responsables de les piscines.  

 

 Inspecció amb suport tècnic de la Diputació de Barcelona: 1 

Data inspeccions: 11/6/2018 

Informes emesos: 1 (expedient tramitat telemàticament).  

 

 

https://pixabay.com/es/piscina-cubierta-hotel-el-agua-32339/
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ESTABLIMENTS DE TATUATGE, PIRCING I 

MICROPIGMENTACIÓ  

Els establiments de tatuatge, pircing i/o micropigmentació han de disposar de l’autorització sanitària que 

garantirà que els establiments ofereixen un servei que es troba dins dels requeriments sanitaris actuals. 

L’ajuntament és qui gestiona les autoritzacions sanitàries a aquells establiments que la requereixin per al seu 

funcionament, com els establiments de tatuatge, pircing i/o micropigmentació.  

L’article 14 del Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació 

i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes 

pràctiques, estableix que aquests establiments estan subjectes al tràmit d'autorització sanitària municipal 

prèvia. 

Durant l’any 2018 s’ha fet control i seguiment a un establiments que ja disposa de l’Autorització Sanitària.  

 

 Inspeccions dutes a terme per part de tècnics de Diputació de Barcelona: 2/10/2018 (expedient 

tramitat telemàticament)  

 

Arrel de l’acta d’inspecció, des de l’Ajuntament se li va fer arribar un requeriment per tal que pugin subsanar 

les deficiències detectades en la inspecció.  

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/es/tatuaje-tatuador-el-brazo-3268988/


 

ANIMALS DE COMPANYIA 

Cens 

El cens d’animals de companyia és un registre dels gossos, gats i fures que tenen la seva residència habitual 

al municipi de Palau-solità i Plegamans. El fet de censar-los, és una obligació que té la persona propietària 

d’aquest, essent el termini màxim per fer-ho de trenta dies  a partir de la data de naixement, adquisició o canvi 

de residència de l’animal, i s’ha de tenir en compte que la no realització del registre de l’animal, és motiu de 

sanció, així com comunicar el canvi de propietari o la baixa de l’animal. 

 

     

 

  

 

 

Aquest registre té una doble finalitat, per una banda l’aplicació del que estableix la Llei en cas 

d’abandonament d’un animal de companyia, i per l’altra la localització de la persona responsable de l’animal 

de manera més ràpida i àgil en els casos de pèrdua. 

Des de l’any 2012 s’utilitza la base de dades facilitada pel Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals Direcció 

General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Pesca, Ramaderia, Alimentació i Medi Natural, la 

qual és comú a tot Catalunya.  

https://pixabay.com/es/gato-de-ojos-refugio-de-animales-2671903/
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L’any 2018 tenim un augment important de censos motivat per la disminució de la taxa a la meitat i per altra banda, tots 

els censos han estat tramitats electrònicament a través de l’ABSIS, generant una feina administrativa extra al 

Departament.  

 

CENSOS 2018  

 Altes 183 

Baixes o modificació dades  30 

 

Des de l’Ajuntament, a tots els propietaris d’animals de companyia (gats, gossos i fures) que censen a les 

seves mascotes a l’Ajuntament, se’ls dóna la xapa d’identificació i un dispensador de bosses per recollir els 

excrements i se’ls fa arribar un escrit recordant la importància de recollir els excrements. En el mateix escrit 

se’ls comunica el numero de cens.   

 Cartes enviades  ⇒ 183 cartes a propietaris d’animals (expedient telemàtics)  

 

Llicència d’animals potencialment perillosos 

Tota persona que sigui titular o que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la 

llicència atorgada per l'ajuntament. La llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment 

perillosos l'emet l'ajuntament en el qual el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Igualment, tota 

persona que porti per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada per 

l'Ajuntament (encara que no sigui el/la propietari/a del gos). La llicència per a la tinença d'animals 

potencialment perillosos és personal i intransferible. 

 

El propietari d'animals de raça considerada potencialment perillosa ha d'obtenir una llicència municipal per a 

la seva tinença. Aquestes races són: pit bull terrier, staffordshire bull terrier, bullterrier, american staffordshire 

terrier, rottweiler, dog argentí, fila brasiler, tosa inu, akita inu, així com els creuaments. L’Ajuntament lliura una 

targeta a les persones que tenen la llicència i que han de portar a sobre quan porten el gos pels espais 

públics. L'animal ha d'anar sempre amb corretja i morrió. A finals de l’any 2014, abans d’atorgar la llicència i 

valorant les problemàtiques amb aquest tipus de gos, es fa una inspecció per veure les característiques de les 

tanques de les vivendes i si està senyalitzada la presència de gossos potencialment perillosos.   

A partir del mes de març hem començat a tramitar les llicències telemàticament, amb el gestor d’expedients. 

Els primers dos mesos de l’any, no es van fer a través del gestor d’expedients.  

 

LLICÈNCIES  

NOVES 22  

BAIXES 6 



 

 

Recollida d’animals 

L’Ajuntament recull els gossos perduts i/o abandonats dins el terme municipal d’acord a la normativa vigent. A 

finals de 2016 es va fer el procediment obert pel Servei de recollida, acollida i assistència d’animals domèstics 

de companyia abandonats i/o perduts, recollida dels animals morts a la via pública i del control de colònies de 

gats de carrer del municipi de Palau-solità i Plegamans, per 2017-2018, i va ser la Societat Protectora 

d’Animals de Mataró (SPAM) qui va ser l’adjudicatari d’aquest servei. Durant tot el 2018 ha estat la SPAM 

l’encarregada de fer les recollides i acollides d’animals de companyia (bàsicament gossos i gats), les 

recollides d’animals morts a la via pública i el control de colònies de gats de carrer, que hem estat donant 

continuïtat al projecte iniciar any enrere.  

L’Ajuntament cada any signa un conveni amb el Consell de Veterinaris per poder consultar les bases de 

dades de l’AIAC (Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia) i així poder disposar dels pertinents accessos 

a la base de dades, per part de Salut Pública i la Policia local.  

Gossos recollits per part de la Societat Protectora d’Animals de Mataró (SPAM) 

 

Ajuntament Situació        
Total 

Total gats Total 
gossos 

Total 
altres 

PALAU DE PLEGAMANS Total adopcions 58 42 16   

  Total acollides 1 1     

  Total pre-adopcions         

  Total devolucions a 
propietari/a 

24 1 23   

  Total morts 5 4 1   

  Total cadàvers 26 25 1   

  Total eutanàsies 2 2     

  Total escapats         

  Total robats         

  Total altres         

  Total sortides 116 75 41   

  Total Pendents 
adopció 

2  2   

 TOTALS 118 75 43  

 

Annex 9.  Memòria de la Fundació DAINA  

 

Cost dels servei de recollides i acollides d’animals perduts i/o 

abandonats i colònies de gats de carrer ⇨ 28314 € 

Quota AIAC ⇨ 397.39€ 

Compra de 500 plaques identificatives  ⇨ 784,08 €  

Compra dispensadors de bosses  ⇨ 365,42 €  

PARTIDA 2018 31120 22710 
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Expedients d’animals  

Els expedients relacionats amb animals de companyia es poden tramitar d’ofici o a instància de part i l’any 

2018 s’han tramitat un total de 232 expedients. A partir del mes de mitjans del mes de març es tramiten 

telemàticament a través de l’ABSIS i, concretament s’han tramitat 192 expedients. La resta encara eren 

expedients en paper, un total de 40 expedients.  

Els expedients poden ser de diferents casuístiques: queixes per molèsties, colònies de gats de carrer, 

requeriments de documentació, molèsties animals, etc... i generen diferents actuacions segons la casuística: 

inspeccions de la Policia local, inspeccions de la tècnica de salut, cartes informatives, requeriments de cens, 

requeriments de llicència de GPP, requeriments de la pòlissa dels GPP,...  

 

 

ANY  EXPEDIENTS 

INICIATS   

2009 86 

2010 109 

2011 76 

2012 71 

2013 74 

2014 113 

2015 129 

2016 143 

2017 171 

2018 232 

 

 

 



 

 

 

 

Els expedients tramitats l’any 2018 han generat un seguit de documentació:   

 

Requeriments  de cens 91

Requeriments  de l l icènc ia de gossos potenc ialment peri l losos 

o alt res qüest ions relac ionades amb gossos potenc ialment 

peri l losos

12

Requeriments  de rebuts  (pòlissa GPP) 46

Requeriments  de documentac ió relac ionada amb els  animals  

de companyia 
6

Cartes informat ives per molèst ies dels  animals  de companyia 30

Cartes informat ives per no ev itar la fugida d’un animal 77

Cartes per alt res temes relac ionats  amb animals  6

EXPEDIENTS D'ANIMALS DE COMPANYIA TRAMITATS DES DE SALUT 

PÚBLICA  2018

 
 

Des de la regidoria també s’han iniciat diversos expedients sancionadors:  

 

Tipus de sanció Nº expedients  

No censar un animal de companyia  4 

No evitar la fugida d'un animal en 
més d'una ocasió  

10 

No cens + No evitar la fugida  1 

No evitar molèsties a tercers  1 

Altres  1 

Total  17 

 

 

Espai  d’esbarjo reservat per gossos   

L’any 2018 es crear el nou espai d’esbarjo de gossos i en data 25 de juliol es va fer la inauguració de l’espai. 

L’espai es va dotar dels elements necessaris per que  els gossos puguin fer exercici i socialitzar amb altres 

animals. Les normes d’us d’aquest espai estan definides a l’Ordenança i es va dissenyar un cartell per que les 

coneguin els usuaris i les usuàries d’aquest espai.  
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NOTA DE PREMSA  

 

Arriba el primer espai d’esbarjo per a gossos 

26 d'abril de 2018 

 

Tindrà una superfície de 1.200 m² i un circuit d’obstacles que permetrà als gossos fer 
exercici 

  

L’Ajuntament té un nou projecte sobre la taula: la creació d’un espai d’esbarjo per a gossos. L’objectiu és 
que les mascotes puguin anar deslligades i fer l’exercici necessari per dur una vida saludable. El 
projecte proporciona un espai on els gossos podran córrer, jugar i relacionar-se amb altres gossos. Carme 
Sanz, regidora de Parcs i Jardins, explica que “el manteniment anual és força elevat, donats els requisits 



 

sanitaris, però és un servei que volem oferir des de l’Ajuntament perquè el projecte neix d’una demanda 
ciutadana”. El projecte compta amb un pressupost de 20.388,50€. 

  

Aquest espai s’ubicarà a la zona verda de titularitat municipal, de 1.200 m², que hi ha al costat de la Nau 
de Brigades, a la cantonada del carrer Maria Aurèlia de Capmany i el carrer Ter. Per tal d’adequar 
l’espai, es netejarà i desbrossarà la zona i es procedirà al posterior enjardinament, que inclou l’esporgada de 
les branques baixes i seques i la tala d’arbres morts. 

  

Per delimitar l’espai, el paviment del qual serà de sauló, s’instal·larà una tanca perimetral i un accés amb una 
doble porta batent. A l’interior de l’espai, hi haurà bancs per als propietaris, una font doble per a ús dels 
gossos i dels propietaris, expenedors de bosses per recollir la femta, papereres i arbres que 
ombrejaran una part de la zona. També hi ha prevista la disposició de cinc elements que creïn un petit 
circuit d’obstacles per treballar i potenciar la intel·ligència i l’habilitat de les mascotes. Es realitzarà un 
estudi lumínic per valorar si cal instal·lar fanals addicionals. 

  

Dins de l’espai d’esbarjo, la normativa aplicable serà l’Ordenança municipal de tinença d’animals de 
companyia, exceptuant el fet de poder tenir el gos deslligat. La regidora ha explicat que s’instal·larà un cartell 
explicatiu amb recomanacions i normes d’ús de l’espai: “Els propietaris tindran l’obligació de mantenir l’espai 
net i posar el morrió als gossos considerats perillosos, per exemple, perquè els usuaris de l’espai també 
podran ser sancionats”. 

  

El projecte d’aquest espai de gossos va entrar al Ple municipal del mes el març del 2016, en forma d’una 
moció presentada pel grup municipal d’ICV-E, la qual demanava un estudi per valorar la implantació d’un parc 
caní a Palau-solità i Plegamans. 

 

 

NOTA DE PREMSA  

 

Palau-solità i Plegamans ja té espai d’esbarjo per a 
gossos 
26 de juliol de 2018 

 

Aquest dimecres, 25 de juliol, el primer espai d’esbarjo per a gossos va obrir les seves portes, al costat de la 
nau de Brigades, a la cantonada del carrer Maria Aurèlia de Capmany i el carrer Ter. Més d’una trentena de 
persones, acompanyades dels seus gossos, van voler ser les primeres en gaudir d'aquest espai de 1.200 m², 
on s’ha instal·lat un petit circuit d’obstacles per a les mascotes. Totes elles van rebre un petit obsequi per 
celebrar l’obertura de l’espai. 

  

“Aquesta zona d’esbarjo ofereix un espai on els gossos poden córrer lliurement, sense necessitat d’anar 
lligats, com han d’anar pels carrers”, explicava Carme Sanz, regidora de Parcs i Jardins. La regidora ha 
ressaltat, però, la importància de seguir les normes d’ús del recinte i, que s’especifiquen a la porta d’entrada, 
pel bon funcionament d’aquest: “Tot i que es portaran a terme tasques regulars de neteja i desinfecció del 
parc, cal que el cuidem entre tots. Ha de quedar clar que això no és un pipicà i que, dins l’espai, també 
s’aplica l’Ordenança municipal de tinença d’animals de companyia, excepte que el gos pot anar deslligat. Per 
exemple, no es pot treure el morrió als gossos considerats perillosos”. 

  

A l’interior de l’espai, també s’han disposat bancs, una font doble per a ús dels gossos i de les persones, 
expenedors de bosses per recollir la femta, papereres i arbres que ombrejaran una part de la zona. Està 
prevista la programació de diferents xerrades sobre la socialització dels gossos. 

  

El projecte, que ha comptat amb un pressupost de 20.388,50 €, va entrar al Ple municipal del mes el març del 
2016, en forma d’una moció presentada pel grup municipal d’ICV-E, la qual demanava un estudi per valorar la 
implantació d’un parc caní a Palau-solità i Plegamans 
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Neteja espai esbarjo gossos ⇨ 1490,60 € 

Desinfecció espai esbarjo gossos ⇨ 532,40 € 

Compra i col·locació de dues plaques de metacrilats per l’espai 

d’esbarjo de gossos ⇨ 176,66 €  

Compra pinso per inauguració espai esbarjo de gossos  ⇨ 45,45 €  

PARTIDA 2018 31120 22710 

Ordenança municipal   

En el ple del 26 d’abril es va aprovar la nova Ordenança municipal. L’anterior Ordenança Reguladora de la 

tinença d’animals domèstics de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va ser aprovada en sessió plenària 

en data 29 de juny de 2004 i, als efectes d’adequar-la al marc normatiu establert per la Llei de protecció dels 

animals, les Lleis sobre els gossos potencialment perillosos i les necessitats i problemàtiques detectades en 

els darrers anys en el municipi, es va proposar la modificació.  

 

Un dels objectius perseguits per la 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. 

 

Colònies de gats de carrer 

Des de l’any 2009 l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans està duent a terme el control de colònies de gats 

de carrer, sempre comptant amb els voluntaris del municipi i els primers anys amb els veterinaris i actualment 

amb la Societat Protectora d’Animals de Mataró. Aquest any 2018 ha estat un any complicat per problemes de 

personal a la protectora i s’han agafat pocs gats, no obstant els que falten es faran en el primer trimestre del 

2019 per la mateixa protectora.  

L’any 2018 s’han fet un total de 12 gats, donant continuïtat a les colònies ha iniciades i fent-ne de noves, dels 

quals 10 eren femelles i 2 mascles. D’aquest 12 gats, la majoria eren de la colònia que hi ha establerta a prop 

de l’escola Can Cladelles, 9 gats/es, que també per evitar que els animals vagin a l’escola, s’ha intentat 

reubicar cap a la zona de la riera de Sentmenat.  

 

Adopcions 

Des de l’ajuntament no es fan adopcions, no obstant quan algun ciutadà truca o acut al servei de Salut 

Pública per informar-se de les adopcions els adrecem a la SPAM o qualsevol altre protectora d’animals. Els 

facilitem la pàgina web o algun material de la SPAM.   

Al finalitzar l’any la SPAM ens fa arribar les adopcions dels animals perduts al municipi i, des de l’Ajuntament 

els informem de la obligatorietat de tenir els animals censats. Per altra banda, des de l’ajuntament no es 

gestionen directament les adopcions però si tenim alguna consulta, els adrecem a les protectores. 

Per altra banda, les protectores tenen altres campanyes amb els animals que tenen a les seves instal·lacions, 

p. ex. els animals malalts o vells que no seran mai adoptats.  
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POLITIQUES DE SALUT PUBLICA   

L’any 2018, la Diputació de Barcelona va fer la quarta edició de l’Estudi de Polítiques Públiques Locals de 

Salut Pública dels municipis de més de 10.000 habitants de la província de Barcelona, donant continuïtat als 

realitzats els anys 2010, 2012 i 2016, proporcionant dades actualitzades que permeten analitzar l’evolució 

temporal de las polítiques de salut pública a nivell municipal.  L’estudi es  va fer en col·laboració amb la 

Fundació Carles Pi i Sunyer (centre d’anàlisi i recerca sobre el govern local i les polítiques públiques de 

l’administració).  

Com a novetat, aquesta any un professional de la Fundació Pi i Sunyer es desplaçava als municipis per 

ajudar-nos a emplenar el qüestionari. Aquesta reunió es va fer el passat 2 d’octubre de 2018.  

 

 

COL·LABORACIONS  

Pla local de Joventut 

La regidoria de Joventut, l’any 2017 va iniciar l’elaboració del nou Pla Local de Joventut. L’objectiu general 

d’aquest projecte és apropar-se a la realitat dels i les joves del municipi i analitzar les polítiques locals de 

joventut per disposar d’elements que permetin orientar les línies d’actuació del proper Pla Local de Joventut. 

L’any passat vam participar en el procés participatiu a la trobada on hi participàvem els tècnics municipals. 

L’any 2018, també hi vam col·laborar revisant  els recursos, programes, projectes, activitats, etc.  adreçats a 

joves i organitzats des de salut.  

 

Guia escoles bressol  

La regidoria d’Educació durant l’any 2018 va revisar i actualitzar la Guia que es facilita a les famílies que volen 

inscriure als infants a les escoles bressol municipals, per aquest motiu la regidoria de salut hi col·labora 

revisant la part de normes sanitàries. Aquesta tasca és dur a terme a nivell municipal amb la posterior revisió 

per part dels professionals del CAP Palau.  

 

 



 

 

SUBVENCIONS  

Diputació de Barcelona 

La Diputació de Barcelona cada any elabora el Catàleg de Serveis i els Ajuntament tenen la possibilitat de 

sol·licitar subvencions econòmiques. Des de l’Àrea de Salut Pública es van sol·licitar les següents 

subvencions:  

Subvencions econòmiques 

 

Promoció de la salut 

Despesa: 18.931€ ⇨ Programa d’agent de salut  jove + Promoció de la salut a les escoles i ciutadania. 

Import sol·licitat: 11.358,60€ 

Import atorgat: 9.060,61€ 

 

Seguretat alimentària 

Despesa: 4.200€ ⇨ Programa seguretat alimentària 2018  

Import sol·licitat: 2.520€ 

Import atorgat: 2.520€ 

 

Animals de companyia (gats i gossos) 

Despesa: 28.314€ ⇨ Recollides i acollides d’animals i control de colònies de gats de carrer  

Import sol·licitats: 1.000€  

Import atorgat:1.000€ 

 

Sanitat Ambiental 

Despesa: 21.148,98€ ⇨ Control integral de plagues i Control i prevenció de legionel·la  

Import sol·licitat: 12.689,39€ 

Import atorgat: 10.219,20€ 

Suport tècnic i altres 

SUPORT TÈCNIC INSPECCIONS PISCINES 

Inspeccions a les piscines de caràcter privat que hi ha al municipi i que es fa control sanitari de forma anual.  

 

SUPORT TÈCNIC INSPECCIONS SEGURETAT ALIMENTÀRIA  

Vigilància i control d’establiments alimentaris. Cens de 120 establiments i es proposa fer les inspeccions, les 

noves activitats que sol·liciten el Registre sanitari Municipal alguna activitat en funcionament per fer-ne el 

seguiment. 
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SUPORT TÈCNIC INSPECCIONS ESTABLIMENTS DE TATUATGE  

Es sol·licita el suport per fer la inspecció i seguiment a un establiments de tatuatge que tenim al municipi i que 

es va autoritzar per part del consistori l’any 2014.  

 

Xerrades i tallers  

TALLERS PER LES ESCOLES i ALTRES TALLERS  

Es sol·liciten els tallers pels centres educatius, PTT-PFI i comunitat. Enguany ens han atorgat 42 tallers. El 

càlcul del cost per part de la Diputació és de  5.618,15€ €.  

 

 22 tallers d’alimentació saludable 

  5 tallers de sexualitat i afectivitat  

  8 tallers d’autoestima i competències personals  

  2 tallers d’higiene postural 

   tallers d’autoprotecció i suport vital bàsic   

 

Red de Ciudades Saludables  

L’any 2017, des de l’Ajuntament per sol·licitar ajut econòmic en el marc de l’Acord de col·laboració subscrit 

entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i la Federación Española de Municipios y 

Províncies, havia d’estar adherit a l’estratègia o en vies d’adhesió. Per aquest any s’han sol·licitat i justificat 

dues línies de suport econòmic i s’han publicat en el Sistema d’Informació de Promoció i Educació per a la 

Salut: http://sipes.msssi.es 

 

 

 

http://sipes.msssi.es/


 

 

 

Programa d’activitat física per a la gent gran 

La regidoria d’esports disposa d’un programa d’activitat física dirigit a totes les franges d’edat i que es duu a 

terme durant el curs escolar per fomentar l’exercici físic en totes les etapes d’e vida i en concret en a població 

de més de 60 anys per contribuir en la millora de la qualitat de vida i en l’autonomia. La subvenció sol·licitada 

es per la contractació de l’empresa Esports 3 per a dur a terme les activitats dirigides per a la gent major de 

60 anys. A banda coordinacions i gestions de la tècnica i administrativa de l’àrea.  

La part de contractació de l’empresa Esport 3 per dur a terme les classes amb la gent gran i coordinacions per 

dur a terme aquestes activitats.  

Import que correspon al període de 31 de maig a 12 de desembre (% de la jornada laborals dels diferent 

tècnics) i la contractació de l’empresa Esports 3 per dur a terme el programa de gent gran correspon a: 

11.352,33€  
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Import sol•licitat corresponent al 60%: 6.811.39€ 

Import que aporta l’ens local corresponent al 40%: 4.540,94€ 

Import concedit per la RECS: 4702,63€  

 

Programa de prevenció de drogues i riscos associats 2015-2018 

Per aquesta subvenció es sol·licita la part proporcional de la jornada laboral dels diferents tècnics municipals 

que han elaborat i fan el seguiment del Programa de prevenció de drogues i riscos associats: reunions del 

grup motor, coordinacions amb diferents serveis, preparació del pla d’acció i memòria del mateix,  etc....   

Import que correspon al període de 31 de maig a 12 de desembre (% de la jornada laborals dels diferent 

tècnics): 10.157,01€ 

Import sol•licitat corresponent al 60%: 6.094.20€ 

Import que aporta l’ens local corresponent al 40%: 4.062.81€ 

Import concedit per la RECS: 4207,48€  

 

 

DESPESES DE SALUT PUBLICA I SANITAT  

 

 

 

Quota anual renting desfibril·ladors (4 mesos) 2.057,00 €

Quiota anual renting desfibril·ladors (2 mesos)  1.028,50 €

Nou renting AMC 1.386,66 €

Ampliació renting AMC 174,24 €

Adquirir una columna de rescat cardiac 181,50 €

Refrigeri presentació diagnostic de salut 176,66 €

Compra llibres concurs escriptura 44,85 €

40503 31140 48900 01  

SUBVENCIONS ENTITATS 

DE SALUT Convocatòria de subvencions 696,00 €

40503 31140 48902 

APORTACIÓ FEMP Quota anuals RECS 500,00 €

PROPOSTES DE DESPESA DE SANITAT 2018 

40503 31140 20800 01 

ADMINISTRACIO 

GENERAL SALUT 

PUBLICA 

40503 31140 22610 01 

ADMINISTRACIÓ 

GENERAL SALUT 

PUBLICA 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Control de plagues anual 2.799,53 €

Control de plagues pròrroga 5.407,32 €

Control de legionel·la anual 12.750,37 €

Desinfecció de xoc i analitiques posteriors 434,87 €

Compra de dos packs de reactiu de clor 94,74 €

Analitiques d'aigua i fonts naturals 1.379,40 €

Retirada de 10 eixams d'abelles 605,00 €

Retirada abelles escola Folch i Torres 302,50 €

Retirada rusc vespa vellutina 423,50 €

Retirada rusc vespa vellutina 423,50 €

Retirada abelles escola Can Cladellas 363,00 €

Analitica aigua 78,65 €

Plastificació cartells 5,26 €

Control mosquit tigre puntual 108,90 €

Recollida i acollida d'animals de companyia i 

control de colònies de gats de carrer 28.314,00 €

Neteja setmnal espai d'esbarjo per gossos 1.490,60 €

Desinfecció de l'espai d'esbarjo de gossos 532,40 €

Compra de 500 plaques identificatives 784,08 €

Compra i col·locació de dues plaques de 

metracrilat per l'espai d'esbarjo de gossos 176,66 €

Compra dispensadors de bosses per gossos 365,42 €

Quota anual AIAC 397,39 €

Compra pinso per inauguració espai esbarjo 

gossos 45,45 €

Taller de primers auxilis 302,50 €

Xerrada alimentació saludable 220,00 €

5 tallers de prevenció d'alcohol 925,00 €

5 tallers de prevenció de tabac 600,00 €

5 tallers de prevenció de tabac 750,00 €

2 tallers de prevenció de tabac 240,00 €

Xerrada sobre pantalles i e-relacions 608,00 €

Curs de manipulador d'aliments 372,68 €

30405 31110 22710 01    

PROGRAMA 

ANTIPLAGUES      

30405 31120 22710 01   

PROGRAMA ANIMALS 

DOMÈSTICS   

PROPOSTES DE DESPESA DE SALUT PUBLICA 2018

30405 31130 22610 01 

PROGRAMA DE 

PROMOCIÓ DE LA SALUT 

PÚBLICA 
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SUBVENCIONS ATORGADES 2018 (econòmiques)   

Promoció de salut 9.060,61 €

Animals de companyia 1.000,00 €

Sanitat ambiental 10.219,20 €

Seguretat alimentària 2.520,00 €

Programa prevención drogas 4.207,48 €

Programa actividad física en 

poblacion mayor Red de Ciudades Saludables 4.702,63 €

SUBVENCIONS ATORGADES 

Diputació de Barcelona 

 

 

RECAPTACIÓ PER ORDENANÇA FISCAL  

Les ordenances fiscals numero 27 i 31 estan delegades a l’Oficina de Gestió Tributària. El total recaptat és de 

5742,86€.  

N. exp. derivats OGT Import recaptat OGT

Cens (6,30€) 183 1.152,90 €

Llicències (25,16€) 22 553,52 €

Recollides (31,86€) 51 1.624,86 €

Recollides (95,58€) 1 95,58 €

TOTAL 257 3.426,86 €

Nº expedients Import recaptat OGT

Sancions 100€ 14 sancions 960 €

Sancions 200€ 1 sanció 120 €

Sancions 400€ 1 sanció 400 €

Sancions 1000€ 1 sanció 

Sancions 450€ 1 sanció 

Sancions 150€ 1 sanció 

Sancions 60€ 1 sanció 36 €

TOTAL 10 sancions 1.516 €

N. Expedients derivats OGT Import recaptat OGT

Registre Sanitari (50€) 16 800 €

TOTAL 16 800 €

ORDENANÇA FISCAL N 27

EXPEDIENTS SANCIONADORS

ORDENANÇA FISCAL N 31

Expedient resolt abans de 

la resolució 

 

 

    * Les dades d’aquest quadre són aproximades per que ha estat complicat revisar tots els  

   expedients que s’han fet telemàticament.     



 

 

ABSIS 

A partir de l’any 2018 vam començar amb la tramitació electrònica d’expedients. En alguns casos, vam fer-ho 

a partir del mes de gener (p. ex. cens d’animals de companyia) i la majoria d’expedients, va ser a partir del 

mes de març. Els expedients que s’exposen a continuació, són tots els expedients que es comptabilitzen a 

l’ABSIS de 1 de gener a 31 de desembre de 2018 tenim en compte que no tots es van iniciar a 1 de gener.  

 

 

Subvencions 1

Control de plagues 108

Control d'aigues i abastaments 6

Cens d'animals de companyia 180

Llicència GPP 32

Inspeccions seguretat alimentària 14

Baixa cens 30

Inscripció al registre sanitari 17

Declaració responsable sector alimentari 21

Expedients animals de companyia 167

Control piscines 4

Expedients sancionadors animals 14

Expedients entitats (activitats, espais, etc…) 5

EXPEDIENTS OBERTS A L'ABSIS 

Inspeccions centres tatuatge, 

micropigmentació i pircing 1

 

 

 

ANNEXOS 

Annex 1. Power Point Presentació Diagnòstic de Salut  

Annex 2. Power Point Presentació Programa Prescripció Social i Salut a Palau-solità i Plegamans  

Annex 3. Power Point dels Resultats de les enquestes  

Annex 4. Programa de Seguretat Alimentària 2018  

Annex 5. Memòria Diputació de Barcelona de Seguretat Alimentària  

Annex 6. Memòria empresa de plagues  

Annex 7. Informe Assessorament coloms de Diputació de Barcelona  

Annex 8. Control sanitari de l’aigua de consum humà  

Annex 9. Memòria de la Fundació DAINA 


