
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 

 

1 

ACTA DE REUNIO 
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 

Núm.   1/2016 
Dia:   01 DE JUNY DE 2016 
Hora :  de 17.30 h fins  8.15 
Lloc: Aula Polivalent de l’Àrea de Drets socials i serveis a les persones. 

Assistents: 

Representants Consell: 
 

Associació de malalts de ronyó – ADER 
Associació de pares i professionals en PRO de l’autisme – TEAcció 
Associació per la incontinència anal – ASIA 
 
Associació “Todos contra la Histiocitosis” 
Associació d’intervenció en drogodependències d’ Egara – AIDE 
Agència de Salut Pública de Catalunya 
Col·legi oficial d’infermeres i infermers de Bcn delegació Terrassa 
Col·legi oficial de metges de Barcelona - delegació Terrassa     
Consorci Sanitari de Terrassa 
CREU ROJA  
Federació d’Associació de Veïns de Terrassa 
Fundació lliga catalana d’ajuda oncològica – ONCOLLIGA 
Grup municipal C’s 
Grup municipal CiU 
Grup municipal CUP 
Grup municipal ERC-Mes 
Grup municipal PSC 
Grup municipal Tec 
Institut Català de la Salut 
Mútua Terrassa 
Plataforma defensa sanitat pública 
Servei català de la salut (Catsalut) 
 
Taula de discapacitat 
Taula salut mental 
Presidenta CMS 
Secretària CMS 
 
Entitats Convidades: 
Cors Lluitadors de Duchenne 
Fundació AVAN 
Fundació Alba 
Serveis municipals: 
Protecció de la Salut 
Salut i comunitat 

 
S’excusen: 
Grup Municipal PP 
Direcció àrea de Drets socials i atenció a les persones 
 

 

Sr. Joan Torrents 
Sra. Rosa Martin 
Sra. Angels Roca  
Sra. Maite Carreras 
Sra. Mònica Polo 
Sra. Sònia Cebriàn 
Sra. Cristina Pérez 
Sra. Isabel Romero 
Sr. Josep Maria Sans 
Sra. Núria Pagès 
Sr. Albert Ferré 
Sr. Jaume Pavia 
Sra. Conxa Puig 
Sra. Isabel Rios 
Sr. Antoni F. Martínez 
Sra. Sara Moya 
Sr. Isaac Albert 
Sra. Àfrica Serena 
Sra. Mercedes Garcia 
Sra. Montserrat Nozal 
Sra. Yolanda Cuesta 
Sr. Carles Picó 
Sr. Joan Parellada 
Sr. Rafael López 
Sra. Montse Hernàndez 
Sra. Isabel Marqués 
Sra. Maruja Rambla 
Sra. Montse Martin 
 
 
Sra. Anna Ferrer 
Sr. Ramon Costa 
Sra. Ester Pérez 
 
Sra. Josefina Argemí 
Sr. Albert Moncada 
Sra. Matilde López 
Sra. Mª Àngels de Antonio 
 
Sra. Anabel Martínez   
Sr. Àlex  Monfort 
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ORDRE DEL DIA 

Benvinguda i agraïments per l’assistència a la primera reunió de treball del CMS a càrrec de 
la Presidenta la Sra. Maruja Rambla.  
 
Seguidament la Secretària excusa a les persones que ho han comunicat i explica que a 
part de les persones representants del consell a la sala també hi són presents: 
 

- altres entitats de salut que han manifestat interès en participar en aquest espai . 

- tècnics municipals dels serveis de Salut i comunitat i de protecció de la salut. 

D’altra banda també s’explicita que proposem que sigui un Consell “lliure de paper” per 

això només hem lliurat l’ordre del dia i tota la documentació s’enviarà per correu 
electrònic. 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de constitució del consell 

L’acta es va enviar a tots el membres i només es va rebre el comentari  de la Taula Salut 
mental Terrassa, donat que el  cognom de la persona que va assistir era erroni : Sra. Antònia 

Gonzalez.  

2. Ronda de presentacions del membres del plenari 

La presidenta demana fer una ronda de presentacions i també convida a que puguin 

expressar alguna aportació de temes o àmbits a abordar. 

Es fa un roda de presentació breu, sense cap altre aportació. 

3. Breu descripció de l’estat de salut de la població de Terrassa 

El Sr. Rafael López del Servei Català de la Salut, és l’encarregat de  fer una pinzellada 

descriptiva de l’estat de salut de la població de terrassa en funció dels indicadors dels 
serveis disponibles. 

Els punts que tracta: (us adjuntem document) 

- Presentació del sector sanitari Vallès Occidental Oest: territori (inclou no només 

Terrassa, sinó poblacions com Matadepera, Ullastrell, Viladecavalls, part de Sant 
Quirze) 

- Un 20% de la població d’aquest sector no té contacte amb el sistema sanitari pel 
que no e tenim registres (persones sanes, persones ateses a serveis privats però que 

sí demanen receptes al públic). 

- Presentació de les ABS 

- Presentació de la piràmide poblacional de cada ABS i comparació amb la de 
Catalunya. Es remarquen els trets diferencials de l’ABS Terrassa Est. 

- Presentació d’alguns dels principals grups de patologies per ABS i en comparació 
amb Catalunya.  

http://salutmentalterrassa.org/wp-content/uploads/2016/10/CatSalut_Terrassa_jornada_1juny2016v1.pdf
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- Presentació de diferents indicadors sociodemogràfics relacionats amb l’assistència 
sanitària. 

Al finalitzar s’obre una roda d’intervencions: 

o Mercedes Garcia: demana la morbilitat en valors absoluts per sexes dels grups
de patologies presentades.

Com que no disposa d’aquesta dada, el Rafael la buscarà i ens la passarà. Però
remarca que el primer factor de risc és la pobresa (les diferencies socials), seguit

del gènere.
També pregunta sobre una altra dada, en aquest cas de joventut: en quines

franges d’edat es donen les patologies de salut mental?

o Montse Hernández: marca l’atenció sobre les persones no assistides a la salut
pública per no entrada de cobertures com la fisioteràpia. Comenta el cas de les

persones afectades per poliomielitis (recorda que ho estan per negligència
estatal).

També demana informació sobre l’enterovirus que ha afectat a Catalunya i a la
ciutat.

Joan Parellada: remarca que les dades presentades no conformen una eina
vàlida per reflectir el grau d’independència i discapacitat, sinó que són grups de

patologies (un agregat de diagnòstics).
Rafael López: fa recordatori sobre l’històric de la negligència a la que es fa

referència (en el marc de la no vacunació durant el règim franquista).
Sobre l’enterovirus: es remarca que s’està oferint molta informació a partir dels

mitjans de comunicació i que, en tot cas, seria un tema a informar en futures
reunions.

o Ramon Costa: demana informació sobre les dades a nivell de patologies
neurològiques.

Es remarca de nou que les dades presentades a les piràmides són genèriques, el
sistema d’informació es per parlar del conjunt i no d’afeccions concretes.

o Rosa Martin: demana sobre quina és la promoció de la salut als centres
educatius (secundaria), ja que ells tenen moltes dificultats per oferir els seus

pogrames.
Albert Moncada, respon que ho explicarà amb més detall en el següent punt de

l’ordre del dia, però que es fa a través de l’ implementació del programa Salut i
Escola a secundària. Comenta la possibilitat de fer demandes i propostes al final

de la reunió per tractar en properes trobades.
o Maruja Rambla: pregunta si la xifra de Neo és més alta que al conjunt de

Catalunya.
Sembla que no, però ens passaran la dada més exacta.

4. Presentació del Servei de Salut i Comunitat, a càrrec del cap del Servei

L’Albert Moncada, fa un repàs sobre els orígens del servei, la missió i els objectius, així 
com les línies estratègiques de treball i els objectius de futur. (Us adjuntem 

document). 

5. Proposta de modificació del Reglament del Consell Municipal de Salut

http://salutmentalterrassa.org/wp-content/uploads/2016/10/Presentacio%CC%81_Servei_Salut_Ajuntament.pdf
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La Presidenta explica la proposta per a la modificació del Reglament del Consell: 

L’actual Reglament del Consell es va redactar durant la legislatura passada, amb uns 
criteris determinats. Tot i que es va sotmetre a valoració i discussió de les entitats i institucions 

que ara formen part del Consell, i es van recollir les propostes i suggeriments, passat aquest 
temps s’han constatat alguns aspectes que caldria millorar. 

En concret, es proposa modificar: 

- El punt referent a la participació de les entitats de salut de la ciutat. 

El Reglament, actualment, preveu la participació de 8 entitats, escollides de la Taula 
d’entitats. En el moment en què es va procedir a escollir les entitats, des de la Taula, 
es va constatar que no era fàcil obtenir una adequada representació, per la gran 
diversitat que hi ha entre les entitats. 

La voluntat d’aquesta Presidència és la d’obrir la representació d’aquestes entitats, 
per això es proposa modificar aquest punt. 

- D’altre banda es convida a totes i tots els assistents a revisar el reglament del Consell 
i proposar canvis si ho creuen convenient. ( Us adjuntem reglament) 

6. Torn obert de paraules

• Mercedes Garcia: proposa presentar la dinàmica de funcionament del sistema

sanitari a Terrassa en relació a l’activitat dels tres proveïdors de salut, l’estat de les
llistes d’espera, implementació dels programes pactats amb els tres proveïdors a tot

el territori.
- Albert Moncada: remarca que seran proveïdors del CatSalut els que hauran 

de presentar quin és aquest desplegament. 
• Carles Picó: Te la sensació de que la reunió ha estat més informativa que pràctica,

sense una mica de critica i d’abordatge dels problemes de la població usuària del
sistema (llistes d’espera, rehabilitació, fenomen de portes giratòries). Es necessiten

solucions ja, no esperar a que passin 4 mesos a reunir-nos. Creu que tres reunions
anuals del Consell no permetran treballar de forma pràctica les desigualtats en

salut, marcant quines són les prioritats.
- Albert: remarca que és la primera vegada que hi ha una visualització de les 

dades presentades i s’havien realitzat demandes d’aquesta informació. 
Recorda que en aquest punt de l’ordre del dia, és on s’han de recollir les 

inquietuds per treballar en futurs plenaris.  
• Mònica Polo (“Todos Contra La Histiocitosis”): expressa també aquesta necessitat

d’inici del treball pràctic.
• La Presidenta: comenta que la Taula d’Entitats i el Grup de malalties minoritàries han

de realitzar un treball paral·lel, amb un ritme més ràpid donat que en molts casos, el
factor temps és en contra. Es proposa convocar amb més freqüència reunions de la

Taula d’Entitats.
• Albert Moncada: remarca que la Taula d’Entitats és encara en construcció i que

molts dels temes que s’estan plantejant s’han de tractar a la Taula i no al Consell.
• Sònia Cebrián: planteja que cal conèixer els objectius del Consell (participatiu versus

consultiu) i la necessitat de crear comissions que siguin veritablement de treball per

http://salutmentalterrassa.org/wp-content/uploads/2016/10/Reglament_Consell_Municipal_Salut_Def_Ple_Ajunt.pdf


CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 

 

5 

evitar crear expectatives errònies i no tenir una sensació de pèrdua de temps amb 
les reunions. 

- Secretària: recorda que els objectius del Consell són clarament determinats 
al reglament. 

- Albert Moncada: recorda que sí que es marca al reglament que el Consell és 
un òrgan participatiu intersectorial amb caràcter deliberatiu de l’Ajuntament 

de Terrassa. És un espai d’actuació davant les necessitat i de generació de 
respostes però que està en construcció. Cal recollir quines són les demandes 

dels integrants i treballar-les amb la creació de comissions i no als plenaris del 
Consell. 

• Núria Pagès: exposa la predisposició del CST en l’atenció a les demandes del 
ciutadà (cita els programes “Cuida’m”, ja comentat a la Taula de Discapacitats i 

“La meva salut” , com a portal de la història clínica compartida. 
• Mercedes Garcia : remarca que caldrien més de tres reunions l’any. 

• Secretaria: comenta que és un mínim de tres reunions l’any, que a partir d’aquí es 
poden fer sessions extraordinàries, sempre que ho acordi el plenari. 

• Presidenta: exposa que si aquesta és la idea principal, es podria convocar una 
reunió al setembre. 

• Yolanda Cuesta: pensa que seria interessant que els tres proveïdors compartissin les 
dificultats de la gestió hospitalària i el treball que ja estan fent (remarca el treball 

gairebé altruista amb ASIA, amb persones amb autisme..). Àngels Roca d’ASIA i 
Rosa Martin de TEAcció reconeixen aquesta feina. Remarca la predisposició a 

treballar amb les entitats. Tant Mútua com Consorci es comprometen a treballar els 
temes que es plantegin. 

• Jaume Pavia: parla d’una situació d’emergència a la ciutat a la que cal donar 
sortida (llista d’espera a la clínica del dolor, retard en les visites amb els capçaleres, 

llistes d’espera oficials vs. reals). 
• Rosa Martin: planteja possibilitat de reunions de treball previ, mensuals, a algun espai 

municipal.  
• Secretària: remarca la necessitat de que es facin les propostes de temes a treballar 

en el consell per escrit, i paral·lelament fer aquest treball de reunions prèvies. 
• Albert Moncada: proposa una convocatòria de reunió de la Taula d’Entitats i 

vincular-la al Consell. 
• Josep Maria Sans : des del col·legi de metges han elaborat un document per 

difondre com a eina de treball que es farà arribar a tots els integrants del Consell. 
Remarca: 

- La presència de tres proveïdors permet, per un costat, la pluralitat i l’oferta 
variada, alhora que genera problemàtiques d’harmonització entre els tres 

models. Des del COMB es vol que els metges puguin ser resolutius, trobant-se 
ara en situació de frustració per la manca de temps per treballar amb els 

pacients. Pensen en el Consell com un mitjà per adoptar compromisos, 
verbalitzar inquietuds i trobar solucions. Sent l’Ajuntament el que faci de 

vehicle entre els diferents proveïdors. 
- S’ofereix a col·laborar amb la Sindicatura de Greuges de la ciutat com a 

assessors. 
- Planteja el tema de la HC compartida: és un avanç però no la solució 

perquè el pacient, el propietari de la mateixa, no té garantida 
l’accessibilitat. 
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- Remarca el dit pel Rafael López sobre la pobresa com a gran determinant 
de salut, i hi afegeix la soledat i la ignorància: evoca a la necessitat de 

treballar també amb representants de l’àmbit social. Eixos de treball 
comentats: 

� Permetre la comunicació entre els perfils del Consell: polítics, 
administració, ciutadans i proveïdors. 

� Es remet a documents ja generats com a punt de partida del treball 
contra les desigualtats. 

� Es remet a les conclusions del Pla de Salut de Catalunya com a punt 
de partida del treball pràctic. 

� Remarca que cal planificar les estratègies d’acció en funció del Pla 
Director i les Plans Interdepartamentals. 

� Creu que cal l’elaboració d’un mapa sanitari i sociosanitari del territori 
de Terrassa. (Informació determinant que pot fer l’Ajuntament de 

Terrassa). 
� Cal treballar la distribució dels recursos segons els marcadors de 

qualitat assistencial 
� Cal clarificar la cartera de serveis: aparentment sembla clara, però hi 

ha elements diferenciats segons el proveïdor. 
� Demana PROACTIVITAT a tots els que formem el  CMS. 

• Albert Ferre (Creu Roja): remarca que Creu Roja, en el seu lideratge de temes 
socials, sí representa aquesta vessant social de la que s’ha parlat. 

 

Conclusions i acords: 

- Que cada membre del consell enviï les propostes de treball a la bústia del 

CMS.  

- Convocar una reunió de la Taula d’Entitats per a finals de juny 

- Convocar una reunió extraordinària del Consell la primera quinzena de juliol, 

per plantejar les línies de treball. 

 

 

Vist i plau         La Secretària delegada, 

La Presidenta   

 

Terrassa , juny de 2016 

      




