CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
ACTA DE REUNIO
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
Núm. 5/2017 sessió ordinària
Dia:
07 DE JUNY DE 2017
Hora : de 17.00 h fins 20.00 h.
Lloc: Aula Polivalent de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones.
Assistents:
Representants Consell:

Federació d’Associació de Veïns de Terrassa
Grup municipal C’s
Grup municipal CiU
Grup municipal PSC
Grup municipal Tec
Grup municipal CUP
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

Sr. Joan Torrents
Sr. Eugeni Coll
Sra. Rosa Martin
Isabel Jiménez
Sra. Àngels Roca
Sra. Maite Carreras
Sra. Sònia Cebriàn
Sr. Joan Marc de Miquel
Sra. Eulàlia Torres
Sr. Josep Mª Sans
Sr. Joan Brugueras
Sra. Núria Pagès
Sra. Montse Ureña
Sr. Jaume Pavia
Sra. Isabel Rios
Sr. Antoni Ferran Martínez
Sra. Àfrica Serena
Sra. Mercedes Garcia
Sr. Oriol Vicente
Sra. Montserrat Nozal
Sra. Laura Pavón
Sr. Carles Picó
Sr. Joan Parellada
Sra. Montse Hernàndez
Sra. Isabel Marqués

Presidenta CMS
Secretària CMS

Sra. Maria Rambla
Sra. Montse Martin

Associació de malalts de ronyó – ADER
Associació de pares i professionals en PRO de l’autisme – TEAcció
Associació per la incontinència anal – ASIA
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

Entitats Convidades:
Associació de Musicoterapia TEA-TERRASSA
Fundació Alba
Serveis municipals:
Salut i comunitat

Sr. Paola Lazo
Sra. Ester Pérez
Sr. Albert Moncada
Sra. Matilde López

S’excusen:
Sr. Ramon Costa d’AVAN
Sra. Anabel Martínez, grup municipal PP
Sr. Isaac Albert grup municipal ERC-Més
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ORDRE DEL DIA
La Presidenta exposa sobre l’ordre del dia de la reunió d’avui, que ens han demanat
avançar el punt 4. Campanya Cribratge del càncer de colon, en atenció a que la persona
que ha d’exposar ha de marxar, per tant l’ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació acta
Campanya cribratge càncer de colon i recte.
Informació grups de treball.
Espai entitats: presentació del treball que realitzen.
Situació de l'atenció primària en el CST.
Informacions Presidència.
Torn obert de paraules.

1.

Aprovació de l’acta de la reunió anterior:

No s’ha rebut cap esmena, es dona per aprovada.
2.

Campanya de cribratge del càncer de còlon i recte:

La Dra. Marisa Baré, Coordinadora de l'Oficina Tècnica dels Programes poblacionals de
Cribratge de Càncer- Epidemiologia Clínica, fa l’exposició sobre el programa de detecció
precoç de càncer de còlon i recte adreçat a la població d’homes i dones de 50 a 69 anys,
que es va començar a desplegar a l’octubre del 2016 i que actualment s’està fent a
Terrassa. Els punts tractats: justificació del programa (incidència del càncer de còlonrectal), els objectius del programa, en que consisteix el programa de cribratge, les
característiques del programa poblacional i la col·laboració de les farmàcies.
El Sr. Joan Bruguera, representant del COFB, delegació Terrassa, exposa quin és el paper de
les oficines de farmàcia que col·laboren. Bàsicament és proporcionar el material de la
prova i l’explicació de com fer-la. (documentació presentacions en annex)
Els dubtes manifestats:
Et pots fer la prova si ets familiar d’una persona amb càrcer de còlon?
Quin són els criteris seguits per posar aquesta franja d’edat?
Que s’ha de fer en cas de no rebre la carta?
S’han observat desigualtats en el territori a nivell de participació?
Cost de la prova? Eficàcia i rendibilitat del programa?

Abans de passar al punt 3, la presidenta dona la paraula al representant de la PDSPT, el
Sr. Carles Picó, que ha demanat una prèvia breu per exposar la necessitat de que hi
hagi una resposta per part dels proveïdors sanitaris (Mútua i CST), davant 2 casos
particulars greus. Per preservar la intimitat de les persones, es demana no fer públics els
noms i s’acorda que la Presidenta del consell faciliti els contactes a la Plataforma per tal
que puguin parlar directament amb qui correspongui d’ambdues organitzacions.
3.

Informació grups de treball

Com que hi ha poc temps la Secretària fa un breu resum dels puts tractats en les dues
reunions corresponents respectivament al grup de treball de Salut Comunitària i al de
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Accessibilitat al Sistema Sanitari. Per una informació més detallada veure els resums (en
annex).
Grup de treball de Salut Comunitària: Es tracten els conceptes bàsics de
salut comunitària, es remarquen les diferències entre salut pública i sanitat pública,
el concepte dels determinants de salut. S’exposen les prioritats en salut, així com les
línies metodològiques d’intervenció en salut comunitària. A final de la reunió
s’apunta una proposta de treball intersectorial des del Servei municipal de salut, a
desenvolupar en una propera reunió. La data d’aquesta es proposarà en breu.
Grup de treball d’accessibilitat al sistema sanitari: S’aborda el tema de
l’accessibilitat a l’atenció especialitzada, concretament en els àmbits de: consultes
externes hospitalàries, proves complementàries i intervencions quirúrgiques.
Prèviament es comenta que les llistes d’espera és una informació publica, que s’ha
de contextualitzar. Aquestes donen una orientació de la tendència, però no de la
realitat. Finalment es presenten les actuacions i prioritats pel 2017 a través del Pla
d’atenció integral de llistes d’espera.
4.

Espai Entitats:

La Presidenta explica que amb l’objectiu de conèixer el treball que desenvolupen les
diferents entitats representades en aquest consell, s’ha considerat dedicar uns minuts en
les reunions ordinàries per a que les entitats es presentin. Es comença amb:
Associació de Musicoterapia i Psicoteràpies per al tractament Integral de la
família. La seva Directora i la resta de l’equip multidisplinar presenten aquesta
associació sense ànim de lucre dedicada a l’atenció integral de la família a
través de diferents programes per a un tractament personalitzat, utilitzant un
enfocament interdisciplinari en la valoració i atenció integral del nen o
adolescent. Un dels projectes més importants que realitzem actualment és el
Centre de Teràpies CAN PAU (Centre d’Atenció Especialitzada) per a nens amb
TEA, TGD, RM..etc.
Associació TeaAcció. Presentada per una de les professionals. És una
associació sense ànim de lucre formada per pares i professionals en favor del
benestar dels nens amb trastorns de l’espectre autista. El objectius prioritaris son
impulsar la detecció precoç, el tractament especialitzat i la integració social
dels nens amb un diagnòstic de l’espectre autista.
Les presentacions d’ambdues entitats seran penjades al web municipal.
5.

Situació de l’atenció primària en el CST:

La Presidenta explica que s’ha inclòs aquest punt en l’ordre del dia a proposta del grup
municipal Tec i de l’apropament que s’ha produït a nivell de la regidoria de salut i del
sindicat de Metges de Catalunya. Dona la paraula al Dr. Xavi Lleonart del sindicat, que
planteja la problemàtica laboral dels professionals de l’atenció primària del CST:
- L’atenció primària està infrafinançada i en el cas del CST per les seves
característiques històriques, hi ha una afectació més important que a la resta de la
xarxa. Un dels problemes principals és la manca de personal per jubilacions que no
s'han cobert. En els darrers temps, s'han jubilat un seguit de professionals que, tot i
prestar serveis al CST, estaven contractats per l'Institut Català de la Salut, i que de
moment no s'han substituït. Passa el mateix amb les baixes, que tampoc es cobreixen.
Presenta dades de facultatius que es jubilaran a finals del 2017, 2018 i 2022, no te dades
d’infermeria.
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- La conseqüència d’aquesta precarietat és la sobrecàrrega en l’atenció
continuada, agreujada precisament per haver d'assumir els buits que queden.
Actualment hi ha CAPS que donen hores de visita a 2 mesos vista.
A tot plegat s’afegeix la delicada situació econòmica del Consorci.
En conclusió davant d’aquesta situació insostenible els treballadors demanen el suport
explícit a les seves demandes a través d’una campanya de recollida de signatures
adreçada a la ciutadania, que són els afectats finals.
Demanen a l’òrgan de govern del CST que assigni el pressupost corresponen per
resoldre la situació.
Surt també el tema del pagament que el CST ha de fer anualment a l'Ajuntament de
Terrassa pel lloguer de l'Hospital de Sant Llàtzer, reclamen que el consistori cedeixi
l’edifici sense cobrar-ne el lloguer.
La Presidenta fa dues puntualitzacions, la primera referent a la situació, manifesta que
és una problemàtica que afecta a tots els ciutadans i des de l’ajuntament s’està fent un
acompanyament per poder trobar solucions, és necessari recolzar als treballadors de la
salut i apostar per una salut pública de qualitat. La segona sobre el lloguer, diu que no
es paga a l’Ajuntament sinó a la Fundació Sant Llàtzer, que té un pressupost molt ajustat
i no és aquest pagament el que genera la problemàtica.
Cat Salut, mostra sensibilitat en aquest tema, s’està patint una situació de precarietat,
que serà transitòria, amb la voluntat de donar solució. En el pla de viabilitat es
contempla un increment dels recursos per pal·liar aquesta situació.
La majoria de les intervencions posen de relleu la gravetat de la situació, la solidaritat
cap als treballadors del CST i que no hi ha prou en dir que hi ha voluntat i sensibilitat per
trobar una solució. S’ha d’aconseguir que el CatSalut aporti els diners públics per la
sanitat publica, és el responsable d’aquesta.
També es pregunta per la ràtio del número de pacients per metge (es recomanen
1300/metge), però es comenta que aquest no és un bon indicador, ja que actualment
s’han de ponderar altres variables com ara l’envelliment de la població, les malalties
cròniques...etc
Una de les entitats, manifesta que uns dels temes que els preocupa és la precarietat en
el tema de pagaments per part del departament de salut. Encara no han rebut els
corresponents dels darrers 2 anys, sent una situació cada vegada més difícil.
En resposta a algunes intervencions el CatSalut fa dues puntualitzacions. La primera
sobre les ràtios matisa que aquestes seran diferents en funció de les necessitats. La
segona, expressa a la Presidenta que si tothom va en contra del CatSalut, aquest no és
l’espai per tractar el tema. S’han de distribuir els recursos segons les necessitats, i tot i dir
que hi ha la voluntat de solucionar-ho, se’ns diu que no és suficient i es carrega contra
nosaltres.
El CST i el sindicat de Metges de Catalunya, manifesten que confien en aquesta
voluntat i que de fet ja s’ha començat a fer la cerca per contractar Pediatres i Metges
de família. Manifesten la dificultat en trobar aquests tipus de facultatius, per altres
motius, fonamentalment per que no hem estat capaços de retenir aquests perfils
professionals a casa nostra.
Finalment, intervé i es presenta la nova directora de Zona del CatSalut, la Dra. Núria
Serra, que expressa que venim d’unes retallades i d’una situació molt difícil per tothom.
S’ha de fer front comú per revertir la situació. Són els primers en tenir clar que estan
gestionant diners públics i conscients de que s’han de posar solucions, però no
carregant contra ells només, demana confiança i anar tots a l’una.
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6. Informacions Presidència.
Reunió extraordinària, tal i com es va dir en l’anterior plenari es farà una reunió
extraordinària del consell per poder debatre els temes demanats per la PDSPT. Es
procedeix a la votació de les dates proposades:
o
o

Dimecres 28 de juny : 14 vots
Dimecres 12 de juliol : 3 vots

Reglament: després del darrer plenari es va iniciar procediment de tramitació:
El Ple de l’Ajuntament de Terrassa en sessió celebrada 30 de març aprova la
modificació del reglament del CMS.
- El 2 de maig es publica al BOPB i fins el 13 de juny està obert el termini
d’al·legacions i si no es presenta cap s’aprovarà definitivament.
- Els punts importants:
o Totes les entitats que vulguin podran presentar el seu representant que
tindrà veu i vot.
o Decidir qui ocuparà el càrrec de Vicepresidència, que com marca el
reglament serà elegida entre les persones que formin el plenari del
consell, quedant exclosos de l’elecció els representants dels grups
polítics.
S’enviarà un correu amb la informació pertinent, per tal que feu les propostes.
-

Representant PAM: Es torna a fer la demanda per si algú dels presents esta
interessat en forma part de la comissió de seguiment del Pla d'acció Municipal
2018 en representació d’aquest consell, donat que encara estem a temps per
participar.
Mostren interès les representants de l’Associació de TEAcció. Se’ls explicarà tots
els detalls.
7. Torn obert de paraules.
Col·legi oficial farmacèutics informa de les activitats de commemoració del Dia
Mundial del Melanoma, el proper 13 de juny.
Col·legi oficial Metges, pregunta sobre el posicionament de l’Ajuntament
respecte al possible canvi de la titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria.
La Presidenta explica que s’ha establert una comissió mixta per estudiar el tema
de veure en mans de qui queda la titularitat. La posició de l’Alcalde és que no
vol que marxi de Terrassa i que continuï amb la UAB.
ADER, informa que avui és el dia del donant, que han estat a l’hospital de
Terrassa, amb bons resultats i el dissabte posaran una carpa informativa en el
Raval.
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Conclusions i acords:
-

-

Marcar data de reunió pels grups de treball, especialment pel de salut
comunitària que hauria de ser en breu.
Convocar reunió extraordinària per poder debatre els temes demanats per la
PDSP a la regidora de Salut i a altres grups municipals el dia 28 de juny a les 17h.
S’enviarà un correu informatiu a totes les entitats de salut, que actualment no
formen part del Consell per tal de si volen proposar un representant per aquest
espai.
S’enviarà un correu informatiu a tots el membres, excepte als representants dels
grups politics, per a la presentació de candidats que vulguin ocupar el càrrec
de la Vicepresidència del Consell.
L’entitat Teacció mostra interès en ser la representant del Consell en la comissió
de seguiment del PAM 2018.

Vist i Plau
La presidenta delegada

La secretària

Terrassa, Juny del 2017
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