CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
ACTA DE REUNIO
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
Núm. 7/2017 sessió ordinària
Dia:
22 DE NOVEMBRE DE 2017
Hora : de 17.00 h fins 19.15 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 Alba
Associació catalana de fibromiàlgia i d'altres síndromes de
sensibilització central
Associació per la incontinència anal – ASIA
Associació d’intervenció en drogodependències d’Egara – AIDE
Associació de Musicoterapia TEA-TERRASSA
Associació "Todos contra la Histiocitosis"
Associació Vallès Amics per la Neurologia- AVAN
Centre Universitari de la Visió
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
Club Social Egara
Creu Roja
Federació d’Associació de Veïns de Terrassa
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 i ONCOLLIGA
Servei Municipal de Salut i comunitat

Regidor Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones
Presidenta CMS
Secretària CMS

S’excusen:
Sra. Rosa Martin, TEACCIÓ
Sr. Joan Marc de Miquel. Agència de Salut Pública de Catalunya

Sr. Eugeni Coll
Sra. Ester Pérez
Sra, M.Teresa Ribera
Sra. Àngels Roca
Sra. Maite Carreras
Sra. Sònia Cebriàn
Sr. Pep Pitart
Sra. Paola Lazo
Sra. Mónica Polo
Sra. Anna Morera
Sra. Núria Tomàs
Sra. Eulàlia Torres
Sr. Josep Mª Sans
Sr. Joan Brugueras
Sra. Núria Pagès
Sra. Raquel Cortés
Sr, Lluís Corominas
Sr. Jaume Pavia
Sra. Àfrica Serena
Sra. Mercedes Garcia
Sra. Neus ruz
Sra. Laura Pavón
Sr. Carles Picó
Sra Núria Serra
Sra. Araceli Gonzalez
Sr. Oriol Capelles
Sra. Isabel Marqués
Sr. Albert Moncada
Sra. Ester Basart
Sra. Montse Martínez
Sr. Javier Garcia
Sra. Maria Rambla
Sra. Montse Martin

CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
Benvinguda de la Presidenta la Sra. Maria Rambla, que demà deixa el càrrec de
regidora, aquest és l’últim Consell que presidirà. Presenta i passa la paraula al nou
regidor el Sr. Javier Garcia, que exposa la situació de provisionalitat de l’actual
consistori, a l’espera de la incorporació de 5 persones més i per tant de la remodelació
del cartipàs.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació acta de l'anterior plenari.
S’aproven les actes corresponents a la sessió ordinària del dia 7 de juny i la sessió
extraordinària del dia 12 de juliol.
2. Informacions Presidència.
Es donen les informacions:
•
•

sobre el procediment de nomenament que s’ha de fer arrel de la incorporació
de noves entitats, així com els canvis que s'han produït a nivell de
representativitat en algunes de les entitats i/o organismes.
sobre el càrrec de la Vicepresidència: s’han enviat dues comunicacions per
presentar candidatures al càrrec de la Vicepresidència i de moment no hi ha
cap candidat. Es recorda les funcions recollides en el reglament i es proposa
ampliar el termini.
Les representants de l’entitat Asia, estan disposades a presentar-se, sempre que
pugui ser un càrrec compartit per les dues persones membres del consell. Es
recull la proposta i es consultarà.

3. Presentació del Pla local de drogues 2017-2020, aprovat en el Ple municipal de
juliol.
Es presenta el pla local de drogues a càrrec del Sr. Albert Moncada, Cap del Servei
de Salut i Comunitat. Els punts tractats (presentació en annex 1):
•
•
•

Metodologia per l’elaboració del Pla
Estructura i funcionament
Línies d’acció

4. Espai entitats: presentació ALBA i AIDE.
Amb l’objectiu de conèixer el treball que desenvolupen les diferents entitats
representades en aquest consell, avui s’ha considerat oportú que es presentin dues
entitats molt vinculades al Pla local de drogues:
•

Associació d’intervenció en drogodependències d’Egara (AIDE), a càrrec de
Sonia Cebrián i Pep Pitart. Abans d’iniciar presentació tornen a exposar la seva
preocupació per la precarietat en el tema dels pagaments per part del
departament de salut, sent una situació cada vegada més difícil.
Entitat nascuda al 1995 al barri de Sant Llorenç, arrel de la problemàtica de
drogues en el barri. Les línies de treball: Reducció de danys, espai familiar, espai
educatiu i reinserció a través del taller Cos Servim (centre ocupacional).
(presentació en annex 2)

•

Associació d’ajuda i tractament de les addiccions (ALBA), a càrrec d’Ester
Pérez. Entitat creada fa més de 30 anys, amb la missió d’ajudar a les persones
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que presenten una addicció a través de diversos programes de prevenció i
tractament. (presentació en annex 3)
5. Informacions grups de treball (GT Salut Comunitària i GT Accessibilitat).

•

•

Grup de treball de Salut Comunitària: El Sr. Albert Moncada, proposa
reconduir aquest grup cap a l’Estratègia de Salut en Totes les Polítiques
(OMS), amb l’objectiu de reflexionar i fer propostes per avançar cap a una
ciutat més saludable. Informa de la data de la reunió 14 de desembre a les
17 h.
Grup de treball d’accessibilitat al sistema sanitari: La Sra. Núria Serra
(CatSalut), proposa que es concreti els objectius i temes de treball del grup ,
de tal manera que es treballi un tema i es portin les conclusions al plenari.
S’aclareix quina és la situació d’aquest grup, donat que hi ha diferències
d’opinions en quan a la seva continuïtat, ja que s’han tractat tots els temes
proposats (atenció primària, atenció especialitzada i llistes d’espera). Es
proposa que sigui un grup de treball operatiu a través de la concreció dels
objectius, dels temes de treball vinculats a la provisió de serveis, així com la
metodologia.

6. Torn Obert de paraules.
•
•
•
•

•
•

•

L’entitat Àsia, informa i convida als membres del Consell a la 3ª jornada sobre
Incontinència Anal el dia 13 de desembre a les 17 hores en la sala d’actes del
Vapor universitari.
CST i Mútua Terrassa, informen de la seva participació en el programa la Nit dels
Savis de Canal Terrassa en el que van explicar la targeta CUIDA'M. Ens faran
arribar enllaç per compartir amb tothom.
ACAF, agraeix la sensibilitat del consell vers la petició realitzada per la
l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres Síndromes
de Sensibilització Central.
El Sr. Sans (COMB), comunica que no continuarà com a representant del
Consell donat que al febrer del 2018 hi hauran les eleccions per a la renovació
dels membres de l’Assemblea de Compromissaris i de la Junta de Govern, per
tant hi hauran canvis.
La FAVT, torna a manifestar la preocupació per la situació dels CAPS i que les
dades de les llistes d’espera cada vegada són pitjor. Pregunta si són certes les
dades que es publiquen a l’Anuari estadístic de l’Ajuntament.
La PSDP, també expressa la preocupació per les llistes d’espera. Volen conèixer
la realitat exacta, la ràtio de metges per ciutadans i a partir d’aquí veure
quines solucions hi han. En definitiva, que podem fer perquè la gent se senti
ben atesa.
S’informa del les activitats del Dia Mundial de la Sida, 1 de desembre.

Conclusions i acords:
1. Canvi en la Presidència del Consell, per la remodelació del cartipàs que es
comunicarà en breu.
2. S’iniciarà el procediment de nomenament, que recull el reglament del
Consell, de les noves entitats incorporades, així com la modificacions en la
representativitat d’altres.
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3. Ampliació del termini de presentació de candidatures a la Vicepresidència
del Consell.
4. El grup de treball de Salut comunitària es reunirà el 14 de desembre a les 17
hores al lloc habitual.
5. Concreció de l’objecte de treball del grup d’accessibilitat. Treball operatiu
de temes concrets i aportar les conclusions al plenari.
6. Es demana propostes concretes sobre el tema de les llistes d’espera, que és
vol saber exactament?.

La secretària
Terrassa, desembre del 2017

