CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
ACTA DE REUNIO
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
Núm. 4/2017 sessió ordinària
Dia:
01 DE FEBRER DE 2017
Hora : de 17.00 h fins 19.40 h.
Lloc: Aula Polivalent de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones.
Assistents:
Representants Consell:

Taula Salut Mental

Sr. Joan Torrents
Sr. Francesc Uroz
Sra. Rosa Martin
Sra. Àngels Roca
Sra. Maite Carreras
Sra. Mònica Polo
Sra. Sònia Cebriàn
Sr. Joan Marc de Miquel
Sra. Isabel Romero
Sr. Josep Mª Sans
Sr. Joan Brugueras
Sra. Núria Pagès
Sra. Antònia Villalba
Sra. Conxa Puig
Sra. Isabel Rios
Sr. Antoni Ferran Martínez
Sra. Àfrica Serena
Sra. Mercedes Garcia
Sra. Montserrat Nozal
Sra. Neus Cruz
Sra. Laura Pavón
Sr. Carles Picó
Sr. Joan Parellada
Sra. Montse Hernàndez
Sr. Oriol Capellas
Sra. Isabel Marqués

Presidenta CMS
Secretària CMS

Sra. Maria Rambla
Sra. Montse Martin

Entitats Convidades:
Cors Lluitadors de Duchenne
Associació de Musicoterapia TEA-TERRASSA
Fundació Alba
Associació Asperger TEA VO

Sra. Anna Mª Ferrer
Sr. Paola Lazo
Sra. Ester Pérez
Lourdes Móstoles

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
Fundació lliga catalana d’ajuda oncològica – ONCOLLIGA
Grup municipal C’s
Grup municipal CiU
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

Serveis municipals:
Salut i comunitat
Direcció àrea de Drets socials i atenció a les persones

Sr. Albert Moncada
Sra. Matilde López
Sr. Àlex Monfort
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S’excusen:
Sr. Ramon Costa d’AVAN
Sra. Mª Dolors Bordes de Creu Roja
Sr. Isaac Albert grup muniicipal ERC-Més

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la reunió extraordinària:
Es dona per aprovada, només s’ha rebut un comentari per part de la Taula de
Salut Mental referent al punt 3 sobre la constitució dels grups de treball. En el
llistat del Grup de treball de salut comunitària, faltava incloure la Taula de salut
mental.
2. Resum de l’activitat realitzada l’any anterior i organització de les sessions
plenàries del 2017.
La Secretària presenta el resum de l’activitat realitza durant el 2016 (full annex).
La Presidenta exposa l’organització de les sessions plenàries del 2017:
Es faran 3 reunions plenàries anuals i com es va acordar en el darrer
consell es presenta el calendari:
01/02/2017
07/06/2017
22/11/2017
A més s’ha de tenir en compte que hi hauran les reunions dels grups de treball,
segons la periodicitat que determini el propi grup i també hi poden haver
reunions extraordinàries.
L’ordre del dia es configurarà a partir fonamentalment de:
o
o
o
o
o

Temes informatius sobre programes, projectes d’interès general.
Informació dels grups de treball
Conèixer el treball que realitza cada una de les entitats de salut
vinculades al consell
Temes o qüestions proposats pels representants o grups de treball.
Temes susceptibles de reflexió i debat general relacionats amb les
politiques de salut a la ciutat, prèvia informació i documentació
de l’estat de la qüestió a tractar.

Es remarca la importància de confeccionar l’ordre del dia a partir de les
propostes dels membres del consell i es demana que aquells punts o temes que
siguin oportuns tractar en sessió plenària, es facin arribar a la bústia del Consell
Municipal de Salut (CMS).
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3. Informació dels grups de treball:
Grup de treball d’accessibilitat al sistema sanitari: es presenta el resum
de la primera reunió de treball (full annex).
Es comenta que en breu ( al mes de març) es vol fer la segona reunió de
treball. S’enviarà convocatòria.
Grup de treball de Salut Comunitària: El Sr. Albert Moncada (servei
municipal de Salut i Comunitat), explica la proposta realitzada en una
primera trobada amb els diferents proveïdors sanitaris per començar a
treballar i es marca una primera reunió de treball el dia 1 de març. Es fa
un repàs de les entitats interessades, s’afegeixen 5 més, sent un total de
22:
ALBA
AVAN
ASIA
TEACCIÓ
COFB
AIDE
HISTIOCITOSIS
CORS LLUITADORS DE DUCHENNE
COMB
PDSP
TAULA CAPACITATS DIVERSES

TAULA DE SALUT MENTAL
CATSALUT
CST
ICS
MUTUA TERRASSA
CIUTADANS
TeC
ONCOLLIGA
A. MUSICOTERAPIA TEA-TERRASSA
COIB
A. ASPERGER TEA VO

4. Informació sobre la Celebració del Dia Mundial de la Salut :
El proper dimecres dia 8 de febrer a les 17.30, en sala polivalent d’edifici glòries,
tindrà lloc la primera reunió d’organització del Dia mundial de la Salut, més fira
d’entitats, a la que s’ha convidat a totes les entitats de salut de la ciutat i als
membres del Consell que tinguin interès.
La idea es repetir el format de l’any anterior, celebrar conjuntament el Dia Mundial
de la Salut i la Fira d’Entitats.
A nivell d’intervencions es comenta la importància d’aprofitar aquesta celebració
per incorporar els elements de prevenció de determinades malalties a través de la
promoció dels hàbits saludables.
Es proposa que a la reunió hi puguin anar els diferents serveis sanitaris.
5. Aprovació del Reglament del Consell Municipal de Salut.
Es recorda que els canvis fonamentals han estat:
Adequació del reglament
participació ciutadana.

del

consell

al

reglament

actual

de
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Modificació sobre el punt de la representativitat de les entitats de salut
registrades. No s’ha limitat a un nombre d’entitats, sinó que està obert a
totes les entitats de salut registrades.
Com que no ha arribat cap proposta, comentari o modificació en el temps que es
va establir des de la darrera reunió del CMS, es dona la possibilitat de fer in situ
alguna aportació. Tothom es mostra en acord i s’informa que s’iniciarà el
procediment de tramitació.
6. Pla de mesures dels diferents proveïdors sanitaris de la ciutat enfront la grip.
El Sr. Joan Parellada (CatSalut) presenta l’abordatge i mesures dels serveis sanitaris
per fer front a l’increment de la demanda en l’època hivernal en l’atenció
primària, en l’atenció hospitalària, així com les actuacions conjuntes i les limitacions
del sistema (document en annex). Explica que aquest any s’han donat unes
circumstàncies especials com que l’epidèmia gripal s’ha avançat, i també que ha
hagut un augment de les demandes respecte a altres anys. El problema no ha
estat en l’atenció primària, ni en urgències, on s’han mantingut les demandes, però
en canvi s’ha incrementat de manera significativa el nombre d’ingressos, en
aquells tipus de pacients amb altres patologies cròniques que s’han vist
agreujades. Presenta alguna de les dades rellevants del PIDIRAC (Pla d’informació
de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya).
En conclusió, tot i les circumstàncies especials que s’han de tenir present per altres
temporades, considera que des del punt de vista assistencial la manera de
procedir ha estat correcta.
A nivell d’intervencions es debat sobre:
Si un pla d’educació sanitària milloraria l’ús dels serveis sanitaris i per tant
contribuiria a la no saturació dels mateixos:
o Diferenciar entre informar i educar. Cal feina en el sentit d’apropar a
la ciutadania al diferents serveis sanitaris per fer un bon ús. Hi han
mecanismes com el 061 respon, que s’utilitza poc i caldria fer una
campanya informativa per la seva difusió. Sobre aquesta proposta, la
Presidenta, ofereix el suport des de l’Ajuntament.
o S’està fent educació sanitària, preferentment en l’ús de les urgències,
però de moment no està donant resultat.
o S’apunta que s’hauria de tenir més confiança en l’educació sanitària,
sobretot, en l’atenció primària. Es justifica la importància de la
promoció de la salut. Si hagués una major inversió en prevenció i
promoció de la salut es podria millorar aquesta situació.
Es pregunta per les ràtios de malalts per professionals, en el moment àlgid de
l’epidèmia de la grip, per tal de veure els punts febles a reflexionar i els
missatges que s’han de compartir. Alguns del proveïdors responen que si
que hi ha mecanismes per saber-ho i d’altres que la ràtio concretament no,
però si els recursos que s’han posat per reforçar aquest moment. Es torna a
remarcar que aquest any el problema ha estat un increment molt important
en els ingressos.
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Es posa també en evidencia el col·lapse en el servei de les ambulàncies,
que no podien descarregar als pacients. Quines són les mesures que s’han
de prendre davant d’aquesta situació?. Aquesta preocupació també la
tenen els proveïdors de serveis sanitaris, però a vegades la saturació es tal
que no hi han suficients mecanismes.
El gran repte que hi ha és com incrementar l’esperança de vida amb bona
salut. Tenim la tendència d’exigir que el sistema sanitari sigui resolutiu davant
les situacions agudes de salut quan s’hauria de treballar amb la línea de la
promoció de la salut, la prevenció i treballar en equitat.
7. Torn obert de paraules.
La PDSP, exposa el document enviat al Consell. Considera que cal fer un
canvi en la dinàmica del CMS per fer-ho més operatiu, ja que en els 8 mesos
que es porten no s’ha solucionat res, per això concretament proposen, que
la documentació amb la informació a tractar a cada reunió s’enviï amb
antelació i que l’últim punt de les reunions sigui consensuar l’ordre del dia de
la propera reunió. Sobre aquesta proposta, des de presidència se li respon
que no serà possible consensuar l’ordre del dia, sinó que qualsevol tema que
vulguin tractar en reunió plenària, ens ho facin arribar per incloure’l en
l’ordre del dia.
Manifesta que tots els membres del Consell volen el mateix (la millora de la
sanitat pública), per aquest motiu en nom de la plataforma exposa els punts
de l’escrit, que s’entrega als assistents. (full en annex).
La regidora explica que des de la plataforma la van convocar, juntament
amb altres politics a una reunió pel mateix dia d’avui (1 de febrer), quan ja
estava convocat aquest consell, per parlar de tres temes sobre els sistema
sanitari que consideren importants. La seva resposta va ser la de que aquest
dia havia CMS i que era l’espai on s’havia de debatre aquests temes, per
tant, proposa una reunió extraordinària per abordar-los.
Des del CatSalut proposen un tema a parlar en la propera reunió plenària:
La campanya de cribratge del càncer de colon i recte.
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Conclusions i acords:
1. Calendari anual de les 3 reunions plenàries 2017:
01/02/2017
07/06/2017
22/11/2017
2. Sobre l’organització de les reunions plenàries es proposa confeccionar
l’ordre del dia a partir de les propostes dels membres del consell i es
demana que aquells punts o temes que siguin oportuns tractar en sessió
plenària, es facin arribar a la bústia del CMS.
3. Sobre el grups de treball:
-

GT Accessibilitat al sistema sanitari, en breu es proposarà una data de
reunió.

-

GT Salut comunitària , s’acorda la primera reunió de treball pel dia 1 de
març a les 17 hores al lloc habitual de reunió.

4. Es convida a tots els assistents a participar de la reunió organitzativa del Dia
Mundial de la Salut i Fira d’entitats pel dimecres 8 de febrer a les 17.30
hores.
5. Es dona per aprovat el reglament del CMS, i s’iniciarà el procediment de
tramitació.
6. Es convocarà una reunió extraordinària per poder debatre els temes
demanats per la PDSP a la regidora de Salut i a altres grups municipals.
7. Es proposa incloure en l’ordre del dia de la propera reunió plenària el
següent punt : la campanya de cribratge del càncer de colon i recte.

Vist i Plau
La presidenta delegada

La secretària

Terrassa, febrer del 2017
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