
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 

ACTA DE REUNIO 
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 

Núm.   1/2019 sessió ordinària 
Dia:   12 DE MARÇ DE 2019 
Hora :  de 17.00  fins 19. 15 h. 
Lloc: Sala reunions del Centre cívic Avel·lí Estrenjer

Assistents:

Agència de Salut Pública de Catalunya
Associació de malalts de ronyó – ADER 
Associació ALBA 
Associació d’intervenció en drogodependències d’Egara – AIDE 
Associació “Arte Paliativo” 
Associació TEAcció 
Associació Vallès Amics per la Neurologia- AVAN 
Associació ACAF 
B-Sence
Col·legi oficial d’infermeres i infermers de Bcn delegació Terrassa

Col·legi oficial de farmacèutics de Barcelona - delegació Terrassa 
Col·legi oficial de metges de Barcelona - delegació Terrassa     
Consorci Sanitari de Terrassa 
Federació d’Associació de Veïns de Terrassa  
Grup municipal C’s 
Grup municipal PSC 
Grup municipal PDeCAT 
Institut Català de la Salut 

Mútua Terrassa 
Plataforma defensa sanitat pública (PDSP) 
Servei català de la salut (Catsalut) 
Sindicatura de Greuges 
Servei Municipal de Salut i comunitat 
Taula de Capacitats Diverses 

Ajuntament Terrassa (Drets socials i atenció a les persones) 
Presidenta CMS 
Secretària CMS

Sr. Joan M. de Miquel 
Sr. Eugeni Coll 
Sra. Ester Pérez 
Sr. Pep Pitart 
Sra. Sílvia Cadevall 
Sra. Patrícia ? 
Sra. Montse Gabaldà 
Sra. Cristina Valverde 
Sra. Patrícia Castellet 
Sra. Rosa Garcia 
Sra. Eulàlia Torres 
Sr. Joan Brugeras 
Sr. Josep Maria Sans 
Sra. Núria Pagès 
Sr. Jaume Pavia 
Sra. Carmen Ortuño 
Sra. Àfrica Serena 
Sr. Antoni F. Martínez 
Sra. Montserrat Nozal 
Sra. Neus Cruz 
Sra. Gemma Muñoz 
Sra. Núria Martí 
Sra. Núria Serra 
Sra. Isabel Marqués 
Sr. Albert Moncada 
Sra. Montse Hernàndez 
Sra. Sònia Cuesta 
Sr. Àlex Monfort 
Sra. Eva Candela 
Sra. Montse Martin 

S’excusen: 

Sra. Àngels Roca, Associació per la incontinència anal- ASIA 
Sra. Núria Tomàs, Centre Universitari de la Visió 
Sra. Laura Gallego, Club social Egara/ FSMC 
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ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació acta reunió anterior:

No s’han rebut esmenes i es dona per aprovada l’acta de la reunió anterior 
(18/11/2018). 

2. Impacte de l’epidèmia de la grip en els serveis sanitaris (a càrrec del CatSalut)

A proposta del Col·legi Oficial de Metges (COMB) s’ha inclòs en la sessió d’avui el 
tema de l’impacte de la epidèmia de la grip en els serveis sanitaris, per tal de conèixer 
la freqüentació, la dotació de professionals i valorar el grau d'encert en la utilització 
dels serveis mèdics per part de la ciutadania. 

La presentació és a càrrec de la Núria Serra, Directora del Vallès Occidental del 
Catsalut, que presenta el següents continguts (document en annex1): 

- Situació de l’epidèmia de la grip (taxa incidència grip segons dades informe
PIDIRAC).
- Situació de les urgències hospitalàries (activitat registrada segons les dades de Mútua
i CST, així com les mesures del pla contingència en atenció especialitzada)
- Situació dels equips de primària (visites programades i espontànies del període PIUC
en els diferents proveïdors sanitaris: Mútua, CST i ICS; les mesures del pla de
contingència en atenció primària i la dotació econòmica extra PIUC)

Com a conclusió, en aquest 2019, la grip ha arribat una mica més tard que altres anys. 
En una primera fase la taxa de grip va ser més alta en els menors de cinc anys. Ha 
estat difícil en moments puntuals i amb més afectació al pacient crònic complex.  

A nivell d’intervencions des de la PDSPT, pregunten específicament per les urgències 
de Mútua, donades les queixes que els hi ha arribat. Urgències saturades, amb temps 
d’espera molt alt i amb irregularitats de malalts que presencialment estan a urgències, 
però que acaben figurant en altre servei. Volen saber si hi ha alguna estadística de 
persones que fan reingressos?. La resposta és que si, donat que és un paràmetre de 
qualitat i es pot facilitar la dada per correu. 
Es torna a preguntar per les llistes d’espera, quina és la realitat i fiabilitat de les dades 
que dona el CatSalut?. S’acorda tractar aquest tema en el grup de treball 
d’accessibilitat. 

3. Presentació del projecte de ciutat de promoció de la salut i el benestar
emocional de la població jove i adolescent.

Des de l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona i en el marc de la 
Taula de Salut Mental de Terrassa (espai participatiu liderat pels serveis de Salut i 
Capacitats Diverses, en el que es treballa per la millora de l’atenció a les persones amb 
problemes de salut mental i en el que participen els agents de la xarxa i entitats 
relacionades), fa uns mesos que s’ha iniciat un projecte per a promoure la salut i el 
benestar emocional de la població jove i adolescent, que ens presenta la Patrícia 
Castellet, directora de l’empresa B-sence, encarregats de liderar el projecte amb la 
implicació de diferents professionals i entitats de la ciutat (Document en annex 2). 

Els principals punts exposats: 

http://salutmentalterrassa.org/wp-content/uploads/2019/11/Consell-Municipal-Salut-120319comprimido.pdf
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- La salut mental en xifres i la realitat del joves a Terrassa a través de les dades
sobre conductes de risc i salut emocional de l’estudi EMCSAT- 2016.

- La necessitat d’abordar la prevenció i promoció de la salut emocional entre els
joves i de quina manera, a partir de la prevenció inespecífica.

- Com s’impulsa aquest pla i qui són els implicats.
- Eixos i fases del pla.

En la roda d’intervencions es posa de relleu aspectes com: 

- la utilització de la prevenció inespecífica com a metodologia de treball.
- La necessitat de tenir un protocol per tal de saber com s’ha d’actuar i on

adreçar al jove en cas necessari.
- El posar de moda cuidar-se interiorment.

4. Informacions Presidència

La regidora dona les següents informacions: 

- Recorda que s’ha fet arribar a tots els membres del consell la declaració de la
Junta de Portaveus presentada per l'Excm. Ajuntament en Ple a la sessió
ordinària celebrada dia 29 novembre 2018, de recolzament per a una sanitat
pública de qualitat. Es fa lectura dels acords.

- Informa sobre la reunió mantinguda des d’alcaldia amb el director del
CatSalut, el Sr. Adrià Comelles. Aquesta trobada va incloure també una visita a
l’Hospital de Terrassa i al Cap Terrassa Nord.

Els temes tractats:

o La gran preocupació per la situació de la sanitat publica  a la ciutat
amb temes com: la dotació dels recursos necessaris, la saturació, la
regulació de les llistes d’espera i actualització de les dades.

o La futura construcció del Cap de Can Roca, que porten un any llarg de
retard.

o La necessitat de crear una nova àrea bàsica de salut a la ciutat i
actualitzar el mapa d’atenció, amb l’objectiu de descarregar de
pacients el CAP Rambla, el més saturat de Catalunya i el CAP Terrassa
Nord.

o La necessitat de que Terrassa compti amb un primer centre d’urgències
d’atenció primària (CUAP), per descongestionar les urgències
hospitalàries.

o Ampliar el codi infart a 24 hores de cobertura, donat que ara el
dispositiu és de 12 hores.

o El desplegament de la Unitat de Trànsit a Terrassa per donar atenció a
les persones trans, i d'una Unitat de Referència de Fibromiàlgia i Fatiga
Crònica a Mútua.

o Al finalitzar, es van emplaçar per una reunió amb la consellera.

- Passa la paraula a Albert Moncada que informa sobre:

• La demanda de participació d’algun membre del Consell
municipal de salut a l’ Estratègia d’Internacionalització i de
l’Estratègia d’Identitat de Ciutat .
Mostren interès 2 persones que aniran a les reunions del grup motor 
de l’àmbit de la salut: Sr. Josep Mª Sans i Sra. Rosa Garcia. 
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• Dia Mundial de la salut + fira d’entitats de salut 2019. Data de 
celebració a la plaça vella: el 6 d’abril de 11 a 19 hores. 
La PDSP proposa que en el transcurs de la fira es pugui donar veu a 
determinats col·lectius per posar de manifest temàtiques socials que 
impacten en la salut de les persones. S’acorda que passin proposta. 

5. Torn Obert de paraules 

Les representants de la Taula de capacitats diverses proposen diferents temes per 
abordar en el marc del consell: 

 
- Respecte a les malalties cròniques, i tenint en compte que aquestes 

persones no tenen accés des de la seguretat social als tractament 
de rehabilitació, plantejar que es podria fer perquè puguin tenir 
l’atenció que necessiten i evitar el seu deteriorament.  

 
- Identificar i resoldre les limitacions derivades de la no adaptació 

física dels espais, que dificulten l’accessibilitat tant en els centres 
d’atenció primària com en els hospitals (exemples. Taulells que 
queden molt alts, atenció ginecològica no adaptada, etc). 

 
- En relació a la Targeta Cuida’m hi ha la percepció generalitzada 

que des de l’atenció primària no s’està procedint de manera 
correcte, sense tenir en compte les diferents necessitats de les 
persones amb discapacitat. 

 
* Es planteja si existiria la possibilitat d’incloure la situació de la 
incapacitació judicial incorporada a aquesta targeta, per tal 
d’agilitzar l’atenció d’aquestes persones, ja que obliga a presentar 
tota la documentació legal i, en mols casos, han d’esperar més a 
l’hora d’obtenir els resultats de determinades proves rutinàries (per 
exemple, una analítica de sang). 

 
- Terminis molt llargs en l’obtenció de les ajudes tècniques sol·licitades 

per les persones amb discapacitat, tant a l’atenció primària com 
l’especialista.  

 
 

Finalment, es recorda els temes proposats per diferents membres, pendents d’abordar:  
 

• Pla de malalties minoritàries 
• Accés a la meva salut per a menors 
• Projecte de prevenció a través d’un canal de youtube 

(Alba) 
 

Propera reunió plenària: 

 26 de Juny a les 17 hores a l’Aula Polivalent, de l’Edifici Glòries. 

 

La secretària 

Terrassa, Març del 2019 

 


