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ACTA DE REUNIO 
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 

Núm.   3/2016 sessió ordinària 
Dia:   30 DE NOVEMBRE DE 2016 
Hora :  de 17.30 h fins  8.00 h. 
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     
Col·legi oficial de farmacèutics de Barcelona - delegació Terrassa     
Consorci Sanitari de Terrassa 
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 (PSDP) 
Servei català de la salut (Catsalut) 
 
Taula de capacitats diverses 
 
Taula salut mental 
 
Presidenta CMS 
Secretària CMS 
 
Entitats Convidades: 
Cors Lluitadors de Duchenne 
Fundació AVAN 
Fundació Alba 
 
Serveis municipals: 
Salut i comunitat 

 

 

Sr. Joan Torrents 
Sr. Francesc Uroz 
Sra. Rosa Martin 
Sra. Angels Roca  
Sra. Maite Carreras 
Sra. Mònica Polo 
Sra. Sònia Cebriàn 
Sra. Cristina Pérez 
Sra. Isabel Romero 
Sr. Asun Sanchez 
Sr. Joan Bruguera 
Sra. Núria Pagès 
Sr. Jaume Pavia 
Sra. Conxa Puig 
Sra. Isabel Rios 
Sra. Carmen Ortuño 
Sr. Antoni  Martínez 
Sra. Carme Pedrosa 
Sr. Josep Villagrasa 
Sra. Àfrica Serena 
Sra. Mercedes Garcia 
Sra. Montserrat Nozal 
Sra. Neus Cruz 
Sra. Laura Pavón 
Sra. Maite Bates 
Sr. Joan Parellada 
Sra. Araceli Gonzalez 
Sra. Montse Hernàndez 
Sr. Oriol Capellas 
Sra. Isabel Marqués 
Sra. Pilar Jimènez 
Sra. Maruja Rambla 
Sra. Montse Martin 
 
Sra. Anna Mª Ferrer 
Sr. Ramon Costa 
Sra. Ester Pérez 
 
Sr. Albert Moncada 
Sra. Matilde López 
Sr. Jose Antonio Garcia 
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ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de l’acta de la reunió extraordinària: 

La Presidenta dóna la benvinguda i passa al primer punt de l’ordre del dia, 
l’aprovació de l’acta de la reunió extraordinària del 14 de juliol, de la que no 
s’han rebut esmenes, quedant aprovada. 

2. Presentació de diversos programes i serveis sanitaris 

Segons el que es va acordar en l’anterior reunió s’han incorporat en la sessió 
d’avui la presentació dels següents programes: 

• App “Infermera virtual” i Servei de Consells de Salut a Ajuntaments i 
Centres de salut, a càrrec del Sr. Marc Fortes (director dels projecte). 
És un projecte que el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Barcelona treballa des del 2005 en la seva concepció i 
desenvolupament. En resum, es tracta d’un portal de Promoció i 
Educació per a la Salut, que vol ser un espai virtual de coneixement i 
interrelació amb l’usuari alhora que un instrument de treball per a les 
infermeres. Aquest portal, adreçat a la ciutadania i als professionals 
sanitaris, pretén promoure la salut de les persones, posant als seu 
abast una eina educativa que els permeti tenir cura de la seva salut.  

També ofereixen tallers i altres serveis al conjunt de la població. Un 
d’aquests és el de Consells de Salut a través dels canals RSS de les 
web dels ajuntaments, només és necessari fer un conveni de 
col·laboració entre ambdues parts. 

En la roda d’intervencions, es manifesten els següents dubtes: 

- Si qualsevol entitat pot enviar un recurs de salut i que des de la 
plataforma es faci difusió. En principi si que es pot i es comenta 
com a exemple l’entitat Asia, que ho faran properament. 

-  Es pregunta si el fet de donar tota aquesta informació i de que es 
pugui consultar pot arribar a complicar la feina del personal 
sanitari. Es respon que la informació que es dóna es fiable i 
contrastada, sense interferir en el treball d’infermeria. De fet 
arriben moltes consultes de malalties concretes i la funció és 
redirigir-lo al seu equip d’atenció, ja que la finalitat principal és 
parlar de salut i hàbits saludables. 

- Es té en compte l’accessibilitat de les persones amb alguna 
discapacitat?. “La Infermera virtual” vol facilitar l’accés a tots els 
públics. Per aquest motiu, ha estat dissenyada amb l'objectiu que 
els seus continguts siguin accessibles a persones amb discapacitat 
o d'edat avançada. 

Per a més informació sobre aquest projecte: 

http://www.infermeravirtual.com/cat/el_projecte/que_es_la_infermera_virtual 
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• Targeta “Cuida’m” i “La Meva Salut”, la presentació genèrica 
d’aquestes  prestacions la fa la Sra. Araceli Gonzalez  del CatSalut (en 
arxiu annex document presentació). Al llarg de la ponència, els 
diferents proveïdors (CST, Mútua Terrassa i ICS) aporten com estan 
funcionant aquest programes en la seva  realitat quotidiana. 

Sobre la targeta CUIDA’M, es posa en marxa en el 2012, amb la 
pretensió de ser un recurs que permeti als serveis sanitaris  identificar a 
aquelles persones que pel seu estat de salut o per les seves 
característiques especials necessiten una atenció diferenciada. Una 
de les dificultats amb la que es troben es que encara es poc 
coneguda. Per aquest motiu les diverses intervencions que es 
produeixen al llarg de l’exposició van en la línia de com es pot millorar 
la difusió i també torna a sorgir el tema de com es contempla 
l’aplicació en el cas de persones amb necessitats especials, com per 
exemple les persones sordes. Aquest s’està treballant. 

Respecte “La Meva Salut”, és un espai digital i virtual, que permet als 
ciutadans accedir a tota la informació personal de salut, fer consultes 
i realitzar tràmits,, des de qualsevol lloc i en el moment  que vulguin.  
Els punts exposats són:  

 -  Requisits d’accés i tramitació. 

-  Aportacions del servei a la persona usuària i al professional 

-  Documentació i informació que hi trobem. 

- Serveis : Programar visites, donació d’òrgans, eConsulta,  altres 
serveis oferts pel centre hospitalari. 

El poder oferir aquestes prestacions és gràcies fonamentalment a la 
implantació de la història clínica compartida. 

Els proveïdors expliquen com ho estan treballant. Mútua terrassa ho 
està oferint a través d’una plataforma APROP, mentre que CST ho fa a 
través de la Unitat d’Atenció al Ciutadà. 

Des del CAtSalut es posa de manifest que el nivell de funcionalitat d’aquesta 
plataforma pot ser molt amplia. S’ha de continuar avançant en la seva 
millora i en la implantació a través dels diferents proveïdors que han 
d’agafar totes aquestes funcionalitats i adaptar-les al seu sistema. No és 
perfecte, ni tots els proveïdors ho ofereixen tot. Per tant, per millorar el 
sistema és necessari que els ciutadans opinin i puguin suggerir. 

Com a propostes sorgides en la roda d’intervencions, ampliar la informació 
sobre els temes de: les Voluntats Anticipades i l’econsulta. 

Blackbear_Studio
Texto escrito a máquina
VEURE INFO TSI CUIDA'M

http://salutmentalterrassa.org/wp-content/uploads/2017/02/Cuidam_LMS_Ajuntament-de-Terrassa-30.11.2016.pdf
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3. Constitució grups de treball 

La Presidenta explica que segons el que es va acordar en la passada reunió, avui 
s’hauria de constituir el Grup de treball d’accessibilitat al sistema sanitari, que va 
sorgir arrel de les propostes expressades per diferents entitats. Es va demanar a 
través de la convocatòria qui volia formar part d’aquest i , a part dels proveïdors 
de salut (CATSALUT, ICS, CST i Mútua Terrassa), només ho han manifestat els 
representants de La taula de capacitats diverses i de la Plataforma en Defensa de 
la Sanitat Pública. Per aquest motiu es torna a preguntar qui vol formar part, sortint 
les següents entitats: 
 
Federació d’Associació de Veïns de Terrassa 
Associació per la incontinència anal – ASIA 
Associació “Todos contra la Histiocitosis” 
Cors Lluitadors de Duchenne 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona - delegació Terrassa 
 
En total 12, entre organismes i entitats. Es marca la primera reunió de treball que 
serà el proper dia 13 de desembre a la tarda. 
 
D'altra banda  sobre el Grup de treball de Salut Comunitària, des del servei de salut 
de l’Ajuntament es proposa fer una primera trobada amb totes les persones 
interessades, per tal de veure com s’articula i organitza. La convocatòria es faria al 
gener. 

Les institucions interessades són un total de 15: 

ALBA 
AVAN 
ASIA 
TEACCIÓ 
COFB 
AIDE 
HISTIOCITOSIS 
CORS LLUITADORS DE DUCHENNE 
COMB 
PDSP 
TAULA CAPACITATS DIVERSES 
CATSALUT 
CST 
MUTUA TERRASSA 
CIUTADANS 
 

4. Modificació del reglament del Consell Municipal de Salut 
 
La secretària explica els punts o qüestions a revisar del reglament del Consell, 
que s’han estat treballant: (document en arxiu annex) 
 
1. Si el reglament actual respon o s’adequa al reglament de participació 

ciutadana, que va entrar en vigor el passat mes de setembre.  
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Es fa entrega d’un exemplar del reglament, en el que totes les modificacions 
realitzades estan marcades en groc.  
En general s’han fet canvis de matis i s’ha incorporat un dels aspectes claus 
del nou reglament de participació ciutadana (pàg. 5 article 5. 
Funcionament. 5.2). 

2. Modificació de l’article 4, apartat c, sobre el punt de la representativitat de 
les entitats de salut registrades, per tal de garantir que totes les entitats de 
salut estiguin degudament representades. No s’ha posat cap nombre 
d’entitats, sinó que està obert a totes les entitats de salut registrades. 

3. El que va exposar la representant de la Taula de Salut Mental Terrassa, en la 
darrera reunió, que havia revisat el reglament, sent en general correcte, 
però que trobava a faltar l’ordenança concreta sobre la participació 
ciutadana, que incorpora els criteris orientadors de la carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat. Aquest punt, queda tancat ja 
que les modificacions del reglament en la línia d’adequar-ho al reglament 
actual de Participació ciutadana, inclou i respon als criteris de la carta 
Europea. 

 
Es demana als representants del consell que revisin el reglament, marcant la data 
límit del 15 de gener perquè es facin arribar les aportacions que considerin. 
D’aquesta manera a la propera reunió del Consell es procedirà a la seva 
aprovació i així poder iniciar el tràmit de presentació i vist i plau pel ple de 
l’Ajuntament. 
 

5. Precs i preguntes 

 

En aquest punt sorgeixen els següents punts: 
 
- La representant de la PDSP manifesta preocupació pel rumor de possibles 

retallades a Mútua.  La representant de Mútua, nega aquesta informació, no hi 
han retallades. 

- Diferents entitats recorden propers actes:  
- divendres 2 de desembre hi haurà un acte solidari  al Cinema 

Catalunya de Terrassa amb la projecció de “ La lluita d’Arnau” i la 
presentació del llibre”La vida como reto” de Sergi Mingote,  

- dissabte dia 3 es faran un seguit d’actes a la ciutat per celebrar el 
dia internacional de la discapacitat. S’enviarà la informació. 

 
- La Taula de Salut Mental, proposa que es faci el calendari anual de les reunions  
del Consell, per facilitar la gestió de les agendes. S’acorda marcar la propera 
reunió del plenari i en aquesta es portarà una proposta de calendari. 

 
La data acordada pel proper plenari:  Dia 1 de febrer a les 17 hores en el lloc 
habitual. 
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Conclusions i acords: 

1. Incorporar en l’ordre del dia dels propers plenaris els següents temes per tal 
d’ampliar la informació: 

- Les voluntats anticipades 

- El servei “econsulta” 

2. S’han constituït els grups de treball: 

- Grup de treball d’accessibilitat al sistema sanitari, que es reunirà 
el proper dia 13 de desembre a la tarda. S’enviarà recordatori. 

- Grup de treball de Salut Comunitària, es proposarà una primera 
trobada al Gener, amb tots els interessats. 

3. Es demana que els membres del consell revisin les modificacions realitzades del 
reglament del CMS. Poden fer arribar les seves aportacions fins el dia 15 de gener, 

a la bústia del consell. 

La propera  reunió del plenari serà el dia 1 de febrer a les 17h, en la que es portarà 
el calendari anual de les reunions plenàries del Consell. 

 

 
 
Vist i Plau       La secretària delegada 
 
La presidenta 
 
 
 
Terrassa, desembre del 2016 




