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CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 
 
A Vilafranca del Penedès, el dia 17 d’octubre de 2018, a les 19:10 h de la tarda a la 
Sala Pau Boada de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, s’inicia el Plenari del 
Consell Municipal de Salut, en sessió ordinària i en primera convocatòria, La Regidora i 
Presidenta del Consell de Salut, Sra. Anna Doblas i Ruiz inicia el CMS, amb 
l’assistència de les següents conselleres i consellers. 
 
En representació dels grups polítics municipals: 
Sra. Núria Guerrero Calderé, CUP 
Sra. Lurdes Artís Lagunas, ERC 
 
En representació de les entitats de salut: 
Sra. Fina Santacana Fernández, Ginesta 
Sra. Anna Morillo, en substitució de la Sra. Inma Pablos Rodríguez, Pit Penedès 
 
En representació sindical: 
Sra. Àngels Arenas, Hospital Comarcal de l’Alt Penedès  
Sra. Amàlia Gual Atmellé, CSSV Ricard Fortuny 
 
En representació del Servei Català de Salut: 
Sr Joan Puigdollers, CatSalut 
 
Amb la participació de : 
Sr. Xavier Sintes, CatSalut  
 
Servei convidat: 
Sra. Sara Freixedas, Salut Comunitària d’Atenció Primària de l’Alt Pened ès 
 
Servei de Salut i Consum: 
Núria Sanromà, Cap del Servei de Salut i Consum  
Mariona Junyent, Tècnica del Servei de Salut, en funcions de secretà ria del CMS. 
 
S’excusen: 
Sr. Toni Llovet, Vilafranca en Comú 
Sra. Adelina Muñoz, PP 
Sr. Manel Medialdea, PSC 
Sra. Foix Sogas Casanova, El Turó-Salut Mental  
Sr. Arturo Campo, Agència de Salut Pública 
Sra. Àngels Gómez, Associació Llambrusca-Alzheimer  
 
Absents: 
Sr. Aleix Bujaldón, PdCat 
Sra. Ana Rosa Sevillano Palma, JP Àmbit Metropolità Sud 
Sra. Àngels Matas Ràfols, Creu Roja Vilafranca 
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1. Lectura i aprovació de l’acta del dia 6 de juny de 2018, sense cap esmena a 
la mateixa.   
El Dr. Joan Piugdoller informa al Consell Municipal de Salut que a partir d’ara 
substituirà a la Dra. Núria Puig, com a representant al CMS per part del CatSalut, donat 
que la Dra. Puig passa a ser gerent  del sector de la Catalunya Central, aquest  canvi 
de responsabilitat es va produir el mes de juliol. El Sr. Puigdoller també informa que es 
membre del Consorci Socio-sanitari de l’Alt Penedès, substituint al Sr. Josep Mª 
Argimon, que passa a ser gerent de l’ICS. 
També comentar la composició que tindrà el nou Consell Rector del Consorci del 
Penedès – Garraf. Hi formaran part 7 persones del CatSalut, 2 representants de 
l’Ajuntament de Vilafranca, 1 de Vilanova i la Geltrú, 1 de Sant Pere de Ribas, 1 del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès i 1 del Consell Comarcal del Garraf.  
 

 
2. Presentació dels resultats del la 1ª fase del  P rocés participatiu per recollir 
propostes per a l’elaboració del Pla estratègic san itari, a càrrec del Dr. Joan 
Puigdollers i del Sr. Xavier Sintes.  
 
      Pla Estratègic Sanitari de Alt Penedès i Garr af  
 2018-2021 Procés d’elaboració Octubre 2018  
 
 

  
 
 
Adjuntem l’arxiu amb el Power-Point de la presentació realitzada el dia 17/10/2018. 
 
El Sr. Puigdollers i el Sr. Sintes, expliquen com ha funcionat el procés participatiu, amb 
els diferents agents del territori i quins són els resultats obtinguts. Les dades són en 
relació a les comarques de l’Alt Penedès, Garraf i Catalunya. 



 
 

 

3 
 

Es creen aquests Grups de Discussió i Debat amb el Món Local, Agents Intersectorials, 
Ciutadania i Proveïdors de Salut. 
 
La Sra. Santacana, comenta que hi troba a faltar indicadors de salut laboral, cosa que 
dificulta saber quines malalties estan associades a problemes i/o condicions laborals i 
moltes d’aquestes malalties passen a ser considerades malalties comunes. 
També es planteja quines mesures es podrien posar en practica per millorar les 
condicions laborals dels i les professionals de la salut. Com es pot fidelitzar els 
professionals de la salut al nostre territori. 
Sra. Arenes comenta que és un problema entre les mútues i que moltes vegades 
aquestes malalties passen a ser considerades  malalties comunes. 
 
La Sra. Artís comenta que en la presentació hi troba a faltar informació sobre  l’ASSIR, 
Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, el Sr. Cintes diu que tot i què en el resum no  
hi surt  en el document general de la diagnosi si que s’ha tingut.  
Es posa de manifest l’ importància del treball transversal i en xarxa des de l’àmbit de la 
promoció de la salut i de la salut comunitària. 
 
El Dr. Puigdollers comenta la manca de professionals sanitaris que hi ha en algunes 
especialitzacions, sobretot en infermeria i quines mesures es poden prendre per 
millorar la situació dels professionals i com poder incentivar la fidelització al territori. I va 
demanar a les membres del consell que sí es tenien propostes es faci’n arribar a través 
del CMS. 
 
Es comenta la notícia que ha sortit a la premsa sobre l’ increment de les Infeccions de 
Transmissió Sexual. Malgrat que els titulars de la noticia eren una mica alarmistes, 
l’objectiu d’aquesta era presentar el nou Pla Funcional de les Infeccions de Transmissió 
Sexual. El Pla Funcional de les Infeccions de Transmissió Sexual, s’ha posat en 
funcionament aquest estiu. És un treball transversal i de coordinació entre diferents 
professionals  es va posar en marxa donat que en els darrers anys s’ha detectat un 
important increment d’aquestes malalties, sobretot en població jove. Aquest projecte 
està coordinat per un conjunt de professionals de salut de l’Alt Penedès, i pretén 
facilitar la coordinació entre els diferents nivells assistencials per a l’atenció integral 
d’aquest pacients.  
S’inicia un  debat sobre les causes que poden provocar aquesta “relaxació” en relació a 
les mesures preventives. També es comenta que a través del PSEC, s’ofereixen tallers 
als Centres Educatius d’Educació i Intel·ligència Sexual. Aquests tallers son impartits 
per professionals especialistes. 
La Sra. Sanromà pensa que potser el que faltaria, seria  que al mateix temps que es 
fan els tallers a l’aula, es dónes informació dels recursos que tenim en el territori. La 
Sra. Doblas explica que des de Joventut desenvolupen el Projecte Altaveus on amb els 
mateixos nois i noies es treballen diferents temes i un d’aquests és el sexualitat. 
El Sr. Puigdoller informa que en el mandat actual  la Consellera de Salut  està previst 
incidir en les polítiques de gènere en tots el àmbits de la salut. 
La Sra. Santacana comenta que va més enllà del tema de salut i s’ha de treballar a tots 
nivells culturals i socials. 
Una de les propostes és augmentar l’educació sanitària, i es posa com a exemple la 
SIDA, que  afortunadament s’ha convertit en una malaltia crònica i que per això  hi ha  
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algun col·lectiu que no pren les mesures de protecció necessàries. El Sr. Puigdoller 
també explica que es  detecta un consum de risc d’alcohol entre població jove associat 
a la festa, que s’hauria d’abordar també des de tots els àmbits, també des de la pròpia 
família. El treball en xarxa és molt important per poder fer un abordatge sobre aquests 
temes com també el coneixement dels recursos que es tenen en el territori. 
Sra. Freixedes, comenta la dificultat que es té des de l’àmbit rural  per poder  fer un 
estudi de necessitats ja que aquests es fan en poblacions de més de 20.000 habitants. 
I al Penedès Rural no hi ha cap municipi amb aquest nombre d’habitants.  
La Sra. Anna Morillo comenta que a nivell pediàtric hi ha una població infantil que està 
atesa en un nivell sanitari superior, ex. Vall d’Ebron, però que des de l’atenció primària 
s’hi podria treballar des de la vessant comunitària. 
Un dels temes que surt a debat és la dificultat de la conciliació de la vida personal i 
professional de les persones.  
La Sra. Artís pregunta per què el Centre Socio-Sanitari Ricard Fortuny no forma part del 
Consorci de la xarxa de recursos del territori, es comenta que aquesta pregunta 
constarà en acta i ja es tindrà en compte. 
  
3. Precs i preguntes 
La Sra. Doblas, excusa el seu retard ja que per causa de la pluja no ha pogut arribar 
abans.  
La Sra. Arenas pregunta què per quan es preveu la signatura de la fusió amb el 
Penedès- Garraf?, el Sr. Puigdollers comenta que a nivell de funcionament ja s’estan 
fent derivacions de proves d’un centre sanitaris a un altre. Formalment es pensa que a 
finals d’any ja hi haurà l’acord signat.  
La Sra. Artís alerta que aquesta fusió entre el Penedès-Garraf,  no impliqui més 
protagonisme a nivell sanitari del Garraf en detriment del Penedès i que es busqui 
l’equilibri entre les dues zones. 
Es continua amb el debat de pros i contres de la fusió sanitària de les dues comarques. 
 
S’aixeca la sessió a les 21:09h 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Anna Doblas Ruiz                                                         Mariona Junyent Parera 
Regidora i Presidenta del CMS                                            Tècnica i secretària del CMS 
 
 
Vilafranca del Penedès, 17 d’octubre de 2018. 
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