
S
er

ve
i d

e
S

al
ut

 i 
C

on
su

m
 



 
 
El recull de dades que presentem és un intent d’objectivar la tasca duta a terme pel Servei de Salut i 
Consum al llarg del 2011. 
Tot i que les dades no ens mostren  la qualitat amb la qual intentem desenvolupar dia a dia el nostre 
treball, si que són un reflex del  grau d’activitat que duem a terme i dels objectius que ens proposem 
assolir. 
Enguany, gràcies als plans d’ocupació, el servei ha pogut disposar de dues jornades laborals del 70% 
durant gairebé tot l’any, i això s’ha traduït, a Consum, en una major dedicació a la Junta Arbitral, 
alhora que s’ha pogut donar continuïtat als programes d’educació; i, en Salut, a una dedicació molt 
més gran a la gestió dels expedients per problemàtiques de salubritat que denuncia la ciutadania. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
LLEI 
18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública  
Preàmbul 
La salut pública es defineix com el conjunt organitzat d’actuacions dels 
poders públics i de la societat mitjançant la mobilització de recursos 
humans i materials per a protegir i promoure la salut de les persones, 
prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública. La 
salut pública també s’ha d’entendre com la salut de la població, i depèn, 
en gran part, de factors estructurals i ambientals, com ara l’educació o 
la seguretat, però també de factors lligats als estils de vida, com el 
consum de tabac, l’activitat física o l’alimentació. De fet, l’augment de 
l’esperança de vida que s’ha produït en el darrer segle a Catalunya 
s’atribueix en bona part a la millora de les condicions d’higiene, 
alimentació, habitatge i treball, tot i que els progressos en el vessant 
assistencial també hi han contribuït decisivament 
 
CAPÍTOL VII 
Els serveis dels ens locals en matèria de salut púb lica  
Article 52 
Els serveis mínims dels ens locals 
Els ajuntaments, d’acord amb les competències que els atribueixen la 
Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 
2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són 
competents per a prestar els serveis mínims següents en matèria de 
salut pública: 
a)(*1) L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals. 
b)(*2) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del 
medi. 
c)(*3) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum 
públic. 
d)(*4) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs 
habitats, incloses les piscines. 
e)(*5) La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, 
micropigmentació i pírcing. 
f)(*6) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris 
en les activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa 
d’aliments preparat s als consumidors, com a activitat principal o 
complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili o sense, 
de la producció d’àmbit local i del transport urbà. 
Se n’exclou l’activitat de subministrament d’aliments preparats per a 
col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda. 
g)(*7) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, 
dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les 
plagues. 
h) La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals. 
i) Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de 
salut pública, d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria. 
 

LLEI 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum  de Catalunya 
Preàmbul 
La idea de consum es relaciona amb l’activitat de comprar, però el 
consum és molt més que una simple concreció en el context de la 
cadena de l’activitat econòmica “producció, distribució, consum”. El 
consum és una manera de relacionar-se entre les persones, és un mitjà 
de desenvolupament a les societats avançades que s’ha convertit en un 
aspecte clau de l’economia i, en conseqüència, sempre serà considerat 
com una clara manifestació de l’autonomia de la voluntat. Per això, en 
aquesta societat cada vegada més globalitzada, cal adonar-se que el 
consum respon a creences socials, a motivacions profundes i a 
l’exteriorització de determinats estils de vida que marquen i afecten els 
sentiments i l’autoestima de les persones, una certa idea 
d’autorealització i, en el fons, una determinada forma de vida. 
Article 126-10 
Serveis públics de consum 
1. Qualsevol òrgan o organisme de titularitat pública dependent d’una 
administració pública catalana que acompleixi tasques d’informació, 
orientació i assessorament a les persones consumidores té la 
consideració de servei públic de consum en l’àmbit de la seva 
demarcació territorial i d’acord amb les seves competències. Aquest 
servei públic de consum pot exercir, entre d’altres, les funcions 
següents: 
a) Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les 
persones consumidores. 
b) Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs 
drets i deures i les formes d’exercir-los. 
c) Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de 
consum. 
d) Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d’inspecció en matèria 
de consum. 
e) Iniciar procediments sancionadors de consum. 
f) Fomentar l’arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de 
consum entre els establiments comercials i les empreses. 
g) Educar i formar en consum les persones consumidores, 
particularment els col·lectius especialment protegits, sia per mitjà 
d’actuacions directes sia a través dels mitjans de comunicació de 
titularitat pública. 
h) Fer difusió de les organitzacions de persones consumidores i 
col·laborar-hi. 
2. Els serveis públics de consum han de rebre, gestionar i resoldre les 
queixes i reclamacions, com a mínim, de les persones consumidores 
domiciliades en llur demarcació territorial, dur a terme la mediació i, si 
escau, adreçar-les al sistema arbitral de consum. També ho poden fer 
respecte a les queixes i reclamacions referents a establiments radicats 
en llur àmbit territorial. D’acord amb el principi de proximitat, és 
competent, en primer lloc, el servei públic de consum del municipi on 
estigui domiciliada la persona consumidora. Si al municipi no hi ha cap 
oficina, n’és competent l’oficina supramunicipal que correspongui i, si no 
n’hi ha, la d’àmbit de Catalunya. 
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La Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OM IC) atén consultes, queixes, 
denúncies i reclamacions i gestiona els expedients que se’n deriven. 
Durant el 2011 s’han atès 627 primeres visites programades dels usuaris, que han derivat en 
1830 atencions: repartides de la següent manera: 

ACTIVITAT DE L'OMIC

CONSULTES 

RECLAMACIONS 

79 DENÚNCIES

150 ARBITRATGES

13  QUEIXES
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Totes aquestes consultes han derivat  en l’obertura i la mediació de 602 expedients  
TIPUS D'ATENCIÓ

VISITES PROGRAMADES 627VISITES DE SEGUIMENT 1249

VISITES D'URGÈNCIA; 42
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 S’han tancat 531 expedients de reclamacions, denúncies i queixes a l’OMIC, resolent-se tal 
com mostra el gràfic següent:  

RESOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS
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El sector més reclamat ha estat el de la telefonia mòbil i fixa, seguit de l’electricitat i el gas. 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

El control dels establiments minoristes , es porta a terme bàsicament amb l’ajut tècnic de la 
Diputació de Barcelona.  
Enguany s’ha dut a terme una campanya de visites als establiments on es realitza la venda de 
pa. S’han inspeccionat 93 establiments d’aquest sector. Pel què fa als requisits mínims en 
matèria de consum, comuns a tots els establiments, en general s’observa un bon nivell de 
compliment.  Les condicions específiques dels establiments que venen pa sense envasar 
també són bones, però caldrà millorar les condicions que han d’acomplir, en general els 
establiments que venen pa envasat.  
 

 

Control 
d’establiments 
minoristes  

Oficina 
Municipal 
d’Informació al 
Consumidor  



 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
S’han dut a terme 21 intervencions tècniques al programa matinal de Ràdio Vilafranca Gamma 
Extra, conjuntament amb l’OCIC. Alguns dels temes que s’han abordat han estat el transport 
terrestre, el lloguer d’habitatges, les assegurances, els serveis d’assistència tècnica –SAT-, la 
compra i lloguer de vehicles, el turisme responsable, els cursos d’idiomes, els allotjaments 
turístics, les rebaixes d’estiu... 
 
S’han realitzat 6 programes dins l’espai Menjar bé per viure millor, per part de la  nutricionista 
Pilar Casas. Alguns dels temes que s’han abordat han estat: els ous, els productes lactis: llet, 
iogurts i formatges, la dieta saludable amb una renda mínima, els productes ecològics, els  
derivats carnis; Hamburgueses, salsitxes, embotits, la pasta i els cereals. 
 
Per altra banda, a les escoles i instituts de Vilafranca s’han fet 6 tallers amb la participació de 
159 alumnes, amb la col·laboració del personal tècnic de la Diputació de Barcelona. (3 tallers 
de publicitat, 2 tallers Un cop d’ull al consum i 1 crèdit de síntesi sobre consum responsable) 
 
S’ha portat a terme la campanya sobre alimentació saludable i consum de proximitat als 
mercats municipals de Vilafranca: Edició de 9 fullets informatius de la col·lecció Menjar bé per 
viure millor; 3 tallers sobre la Dieta Equilibrada, a càrrec de Pilar Casas - 4 notes de premsa 
als mitjans de comunicació locals per anunciar les campanyes del Servei Municipal de Consum 
o bé per informar les persones consumidores sobre temes d’actualitat. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

La Junta Arbitral de Consum administra arbitratges de consum, un servei extrajudicial i 
voluntari de resolució de reclamacions, ràpid, eficaç i gratuït. 
A l’inici de l’any, resten 49 expedients oberts del 2010. S’han rebut 151 sol·licituds d’arbitratge 
noves. S’han tancat 155 expedients d’arbitratge, dels quals: 

RESOLUCIÓ EXPEDIENTS

MEDIACIÓ  65

LAUDE ARBITRAL   27

NO VIABLES   1
DESISTIMENT RECLAMANT  

17
INADMISIÓ A TRÀMIT    7

LAUDE CONCILIATORI  4

NO ACCEPTACIÓ ARBITRATGE    20

TRASLLAT    14
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En tancar l’exercici resten 45 expedients en tràmit. 
La suma dels imports reclamats ascendeix a 76.724,83€, el que representa una mitjana per 
expedient de 514,93€. 
L’any 2011 el sector més reclamat a la Junta Arbitral de Consum ha estat el dels serveis de 
telefonia i comunicacions electròniques, amb un 70% de l’activitat, seguit dels serveis 
immobiliaris, amb un 8% i el comerç de mobles i electrodomèstics, amb un 6,7% del total de 
sol·licituds.  
ADHESIONS AL SISTEMA ARIBTRAL S’han gestionat 50 noves adhesions al sistema per part 
de comerços i/o empreses, arran de les campanyes efectuades. 
S’han gestionat 105 baixes al sistema per finalització de l’activitat o canvi de titular, arran de 
les campanyes de revisió del cens que s’han portat a terme.  
El nombre total d’establiments donats d’alta al cens de la Junta Arbitral de Vilafranca amb data 
31/12/11 és de 762 
 

 
 

Junta Arbitral 
de Consum   
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LA PROMOCIÓ I LA PREVENCIÓ DE LA 
SALUT   
 
 

 

 

 
 

 

 

 
Els tallers als centres educatius referents al Programa de Salut Escolar s’han dut a terme amb 
les següents dades de participació:  
 
TALLERS ALS CENTRES EDUACTIUS NÚ. TALLERS NÚM. ALUMNES 

SALUT BUCODENTAL 21 462 

ALIMENTACIÓ SALUDABLE 27 774 

EDUCACIÓ AFECTIVO-SEXUAL 12 360 

HABILITATS SOCIALS 13 390 

INTEL·LIGÈNCIA SEXUAL 12 372 

Total 85 2358 
 
 
A nivell preventiu, conjuntament amb  l’Equip de Pediatria de l’Alt Penedès, s’ha revisat l’estat 
vacunal i el compliment de les visites preventives  de 458 infants de 4 anys. Vacunant 
directament als centres escolars: 
 
351 alumnes de 2n d’ESO, contra el tètanus i la diftèria, 
358 alumnes de 6è d’EP, contra la hepatitis A+B, 
174 alumnes (noies) de 6è d’EP, contra el papilomavirus, 
77 alumnes de 6è d’ESO, contra la varicel·la.  

 
 

 

 

 

 

 

 
S’ha realitzat la quarta edició del curs que ha constat de sis sessions formatives teòriques i tres 
sessions pràctiques, on hi  han participat 20 noies i nois d’entre 14 i 17 anys.   Entre les 
activitats pràctiques realitzades es pot destacar l’intercanvi de joves agents de salut amb el 
municipi de Gavà, gràcies a la col·laboració de l’entitat Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) 
de l’Hospitalet de Llobregat i una gimcana sobre promoció de salut amb diferents esplais de 
Vilafranca. 

 
 

 

 

 

 

 
Amb el Terrat ben moblat és un espai de salut i creixement personal dirigit a persones adultes 
amb l’objectiu d’aprendre a pensar, sentir i actuar diferent. Aquest espai compta amb el suport 
de professionals experts en la promoció de la salut: psicologia, medicina, pedagogia, educació, 
etc. Aquest espai de creixement personal va finalitzar el juny del 2011. 
  
Es va intervenir en el programa matinal Gamma Extra de Ràdio Vilafranca amb un total de 23 
programes i 15 professionals de la salut mental col·laboradors. Alguns dels temes que es van 
abordar van ser l’educació emocional, viure i conviure amb la soledat, la superació del 
trencament en parella, la por a la mort i l’educació en valors (responsabilitat, paciència, 
fidelitat, compromís, sinceritat i tolerància) 
 

 

Programa de 
Salut Escolar  
(*1) 

Joves Agents 
de Salut   (*1) 

Amb el terrat 
ben moblat (*1)  



 

 

 

 

 

 

 
S’ha elaborat el Protocol de detecció, intervenció i derivació davant consums de drogues en 5 
centres educatius de secundària.  
 
En quant a formació l’activitat ha estat la següent: 
 

ACTIVITATS DE FORMACIÓ NÚMERO ASSISTENTS 

XERRADES A PARES I MARES 2 35 
CURS A PROFESSIONALS EDUCACIÓ  DINS PLA FORMACIÓ 
ZONA CRP 1 28 
TALLERS A ALUMNES FOMENT OCUPACIÓ 3 50 
CURS A PROFESSIONALS FOMENT OCUPACIÓ 1 5 
JORNADA JOVES AMB VULNERABILITAT SOCIAL I DRIGUES. 
COL·LABORACIÓ AMB PLA DROGUES COMARCAL 1 195 
FORMACIÓ A PROFESSIONALS (SERVEIS SOCIALS, CSMIJ, 
CAP SALUT MENTAL, SALUT I ESCOLA, CREU ROJA, ESPLAIS 8 140 

XERRADES A EMPRESES HÀBIT TABÀQUIC 2 40 
 
Entre octubre i novembre, l’Exposició I tu de què vas! de la Diputació de Barcelona va ser a la 
Capella de Sant Joan, i va possibilitar dur a terme la següent activitat: 

ACTIVITAT AL VOLTANT DE L'EXPOSICIÓ I TU DE QUÈ VAS NÚMERO ASSISTENTS 

VISITES DE CENTRES DE SECUNDÀRIA 40 1000 
TALLERS A PARES I MARES 5 50 
TALLERS A CENTRES SECUNDÀRIA 35 - 

 
Per tal de treballar la prevenció de riscos associaciats al consum d’alcohol, durant la Festa 
Major es va dur a terme una sessió de formació als voluntaris de les barres dels concerts en la 
qual hi van participar 20 persones. A més, es va elaborar el decàleg del bon cambrer, i 
distribuir a totes les barres de la FM; es van lliurar 200 Kits dels Plaers a Ruta de Bars 
(preservatius, alcoholímetrres d’un sol ús, info drogues, targetes assessroia online ) i es va 
instal·lar un estant informatiu de SOMNIT sobre prevenció de riscos al concert del dia 28 
d’agost a la zona esportiva. 
 
Un altre dels projectes estrella d’enguany ha estat la creació, el mes de maig del SAFAD 
(Servei d’Assessorament Familiar per Alcohol i Drogues) per tal de donar assessorament a 
consumidors i familiars des del CAP(ambulatori), tots els dijous per la tarda amb cita prèvia. 
L’activitat durant aquests 7 mesos ha estat de  92 visites,  24 casos, 145 persones ateses, 
majoritàriament per consum de cannabis i alcohol. Per a la seva difusió es vam repartir 2000 
targetons a famílies. 
Altres activitats de  l’Indrogs durant aquest any: 
 

- Programa Q de festa pels locals d’oci nocturn. Creació del perfil al facebook: Nits Q 
Vilafranca, amb més de 1000 amistats. 

- 1.250 kits de xeringues d’insulina i preservatius per a la prevenció de la transmissió de 
malalties entre les persones drogodependents per via parenteral subministrats a les 
farmàcies de Vilafranca. 

- Signatura conveni col.laboració amb UGT per millorar el protocol de derivació en casos 
de consum d’alcohol i altres drogues a l’empresa. 

- Assessoraments a professionals, serveis, estudiants i tutelatge de 2 alumnes pel 
Pràcticum de Psicologia de l’UAB. 

 

 

 
 

 

  

 
S’ha commemorat  durant les dues primeres setmanes de desembre per tal de conscienciar la 
ciutadania. S’ha realitzat  l’espectacle Hip-Hop i Sexualitat Segura a la Sala La Moderna. En 
aquest espectacle, un ballarí i una ballarina professionals mostren una coreografia a l’estil hip-
hop i break a càrrec de l’entitat Emetis.  S’ha organitzat un concurs de preguntes sobre la 
sexualitat segura, en el qual hi han participat 686 persones. Un 59% de les persones que hi ha 
participat  són dones i el 41% restant són homes. El total de respostes encertades pel que fa a 
sexes es similar al de la participació, sent un 58% pel sexe femení i el 42% pel sexe masculí. 

INDRROGS  
Pla de drogues 
de Vilafranca 
del Penedès 
(*1) 

Dia 
Internacional 
de la Lluita 
contra la SIDA 
(*1) 



LA PROTECCIÓ DE LA  
SALUT   
 
 

 

 

 

 
 

 

 
S’han censat 92 nous animals. 
S’han donat de baixa al cens 15 animals per defunció o canvi de propietari. 
S’ha gestionat la recollida de 90 gossos i 52 gats abandonats. 
S’han controlat 43 gats de carrer, dels quals 36 s’han esterilitzat i retornat a una colònia 
controlada i 7 s’han eutanasiat per ser portadors d’alguna malaltia. 
S’han controlat 2 noves colònies de gats, disposant en aquests moments d’un total d’11 
colònies controlades. 
S’han repartit un total de 779 paquets de bosses per a la recollida d’excrements a propietaris 
de gossos. 
S’han gestionat 7 llicències per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos. 
S’han derivat 2 expedients al Departament de Sancions, per no complir amb els requeriments 
legals en matèria de tinença d’animals perillosos.  

 
 

 

 

 

 

 

 
En la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç 
minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors, durant l’any 2011, 
l’activitat ha estat la següent: 
S’han gestionat 22 expedients que han derivat en:   
- 25 inspeccions a  24 establiments 
- 12 requeriments per solucionar deficiències. 
També s’ha elaborat el mapa de risc sanitari dels restaurants de Vilafranca, per la qual cosa, 
s’han visitat 33 restaurants. Els mapes de risc són un sistema mitjançant el qual podrem 
valorar la freqüència d’inspeccions en funció del risc sanitari de cada establiment i tenint en 
compte els recursos del servei. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE PLAGUES A TRAVÉS D'ESQUERS 
TOTAL 
INTERVENCIONS 

CLAVEGUERAM DE LA VILA 37 
MERCATS MUNICIPALS 19 
RIERES DE VILAFRANCA 30 
EDIFICIS MUNICIPALS 114 
AVISOS D'INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA 102 

AVISOS D'INCIDÈNCIES EN EDIFICIS DE GESTIÓ MUNICIPAL 22 
INTERVENCIONS A LA VIA PÚBLICA   
INSPECCIONS PER AVALUACIÓ DE PROBLEMES 124 
CAPTURA DE COLOMS  465 COLOMS  
RETIRADA DE RUSCOS D’ABELLES  3 ZONES  

 
 

 

Tinença 
responsable 
d’animals de 
companyia  
(*7) 

Seguretat  
alimentària (*6)  

Prevenció i 
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Pel què fa a les demandes per part de la ciutadania, l’activitat màxima s’ha concentrat en les 
denúncies per manca de neteja de solars i proliferació de plagues.  
S’han rebut 264 denúncies ciutadanes, motivades pels següents tipus de problemàtiques:  

SOLARS O PATIS 
ABANDONATS; 126

ANIMALS DE 
COMPANYIA; 30

COLOMS; 6

ROSEGADORS; 36

PLAGUES 
D'INSECTES; 26

MOSQUIT TIGRE; 10

ABELLES; 7

VARIS; 8 DERIVACIONS ; 2

MANCA HIGIENE; 13

 
  
S’han fet 460 inspeccions per manca de salubritat 
S’han emès 127 requeriments per solucionar problemes de salubritat 
S’han imposat 9 multes coercitives per un import total de  2.800€  per incompliment de deures 
en temes de salubritat. 
S’han dut a terme 2 neteges subsidiàries de solars bruts i 1 neteja d’un pis per manca 
d’higiene.  

 

 

 

 
 

 

 
Tot i que a l’inici de l’activitat tots els establiments es van autoritzar per acomplir les normes 
sanitàries, el canvi normatiu que es va produir l’any 2008 obligava a revalidar les 
autoritzacions. Aquesta revalidació s’ha dut a terme d’ofici durant el 2011. Així doncs s’han fet 
6 inspeccions als 3 establiments de Vilafranca i en 2 s’ha renovat l’autorització per 
l’acompliment de la normativa sanitària. 1 establiment queda pendent d’autorització.  
 

 

 

  
S’han fet 196 visites de control del manteniment de les instal·lacions d’aigua a 26 edificis 
municipals de pública concurrència. 
S’han pres 34 mostres d’aigua, 2 mostres van sortir alterades per presència de bacteris per la 
qual cosa s’han fet els xocs tèrmics i les desinfeccions pertinents. A la segona fase totes les 
mostres han sortit correctes. 
                                           

 
 

  
 
 

 
 

Servei de Salut  C/ Santa Maria, 2, 1r pis, 08720 Vilafranca del Penedès  
Tel. 93 892 03 58   salut@vilafranca.org 

Servei de Consum  C/ Cort, 14, baixos 08720, Vilafranca del Penedès   
Tel. 93 892 03 58  omic@vilafranca.org 

 

Gestió de 
denúncies de 
salubritat (*4) 

Pírcings i 
tatuatges (*5)  

Prevenció de 
la legionel·losi 
(*2) 




