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CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 
 
A Vilafranca del Penedès, el dia 6 de juny de 2018, a les 19:15h 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.  Montse Romagosa, en substitució del Sr. Toni Llovet i Brugué, VeC 
Sra. Lurdes Artís Lagunas, ERC 
Sr.   Manel Medialdea Cabrerizo, PSC 
Sra. Adelina Muñoz, PP 
 
En representació de les entitats de salut: 
Sra. Marta Cartró, Associació de Donants de Sang 
Sra. Fina Santacana Fernández, Ginesta 
Sra. Àngels Gomez, Llambrusca-Alzehimer 
Sra. Sara Freixedas, en substitució de la Sra. Inma Pablos Rodríguez, Pit 
Penedès 
 
En representació del Servei Català de Salut: 
Sra. Núria Puig, CatSalut 
 
Amb la participació de: 
Sr. Josep Planas Huguet, Col·legi Oficial de Farmacèutics de BCN per les 
ABS de Vilafranca del Penedès. 
 
S’excusen: 
Sra. Foix Sogas Casanova, El Turó-Salut Mental 
Sra. Àngels Arenas, Hospital Comarcal 
Sra. Àngels Matas Ràfols, Creu Roja Vilafranca 
Sra. Amàlia Gual Amatllé, CSSV Ricard Fortuny 
Sr. Arturo Campo, Agència de Salut Pública 
 
Absents: 
Sr. Aleix Bujaldón, CIU 
Sra. Ana Rosa Sevillano Palma, JP Àmbit Metropolità Sud 
 
 
Servei de Salut i Consum: 
Núria Sanromà, Cap del Servei de Salut i Consum 
Mariona Junyent, Tècnica del Servei de Salut, en funcions de secretària del 
CMS. 
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1. Lectura i aprovació de l’acta del dia 7 de febrer de 2018, sense cap 
esmena a la mateixa.  Es proposa iniciar la sessió començant pel punt  3 de 
l’ordre del dia i després passar al punt 2. 

 
2.  Informació de l’organització dels torns de guàrdia de les farmàcies de 

Vilafranca, a càrrec del Sr. Josep Planas, delegat del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona per les ABS de Vilafranca del Penedès. 

La presidenta del Consell Sra. Anna Doblas dóna la benvinguda al Sr. Planas i 
comenta que arrel d’algunes queixes sobre el torn i els horaris de les  farmàcies  
de guàrdia durant el dijous Sant, a la tarda i el dissabte Sant, tot el dia. 
aquestes estaven tancades com també  la vigília de l’1 de maig que aquest any 
ha caigut en dilluns, és per aquest motiu que se’l l’hi a demanat que participi en 
el Consell de Salut perquè expliqui com queda reglamentat aquest tema. 
El Sr. Planas explica que els torns de vacances i les guàrdies es consensuen 
anualment entre les diferent farmàcies de Vilafranca i la proposta es trasllada al 
Col·legi Oficial de Farmacèutics perquè l’esmeni o bé l’aprovi. La ràtio que es té 
des del Col·legi és d’una farmàcia de guàrdia per cada 100.000 habitants, en 
aquest cas a Vilafranca es supera aquesta proporció. 
Aquesta regulació queda recollida pel Departament de Sanitat i Seguretat 
Social, en  el Decret, 321/1996, d’1 d’octubre, sobre horaris d’atenció al públic, 
servei d’urgències, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de 
farmàcia.  
En el cas de la nostra comarca, sí sumem Vilafranca i la resta dels municipis 
del Penedès Rural, que també utilitzen les farmàcies de guàrdia de Vilafranca 
no s’arriba als 100.000 habitants. Exceptuant Sant Sadurní d’Anoia, que té ABS 
amb uns 11.000 habitants. 
S’inicia un extens debat entre les persones assistents al plenari, un dels temes 
és sí es podrien evitar les llargues cues que es van ocasionar el dijous i 
dissabte Sant i el 30 d’abril a la tarda, aquest tema és de difícil previsió ja que 
hi han moments al dia de pics d’afluència i també depèn de la capacitat interior 
de la farmàcia que està de guàrdia perquè les cues no es facin tan llargues al 
carrer.  
Es planteja si seria convenient que alguna farmàcia estes oberta les 24h del 
dia, aquest cas hipotètic es podria donar però això voldria dir 3 torns de treball 
amb el corresponent personal llicenciat. En el cas que alguna farmàcia s’ho 
plantegés la resta ja no es veurien amb la necessitat de fer guàrdies, per tan la 
situació podria ser la mateixa. Un trema que planteja el Sr. Planas és què de 12 
de la nit a 8 del matí, la major part dels medicaments que es dispensen es 
podrien comprar en horari habitual.  
 
3. Presentació de la memòria del Servei de Salut i Consum 2017 de 

l’Ajuntament de Vilafranca, a càrrec de la Sra. Núria Sanromà, Cap del 
Servei. 

Es presenta un resum de la memòria del Servei de Salut  de l’any 
2017.Aquesta està penjada al web de l’Ajuntament. 
 
 http://salut.vilafranca.cat/indicadors-de-salut/memories-del-servei 
 

http://salut.vilafranca.cat/indicadors-de-salut/memories-del-servei
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Els àmbits competencials són en relació a la protecció i la promoció de la 
salut: 
Protecció de la Salut, seguretat alimentària, pla municipal d’atenció als 
animals de companyia, modificació de l’ordenança de tinença per adaptar-la a 
la societat actual, campanya conjunta entre Salut i la Policia Local de control de 
microxips, gestió de les colònies controlades de gats, gestió dels animals 
abandonats.  
Sanitat ambiental, programa de prevenció de la legionel·losi, vigilància de les 
aigües, prevenció i control de plagues, programa preventiu de control de 
vespes i abelles, control de coloms, gestió de denúncies de salubritat. 
 
Promoció de la salut, PSEC Pla Escola Salut i Comunitat,  
La salut als mitjans de comunicació, espai a ràdio Vilafranca i reportatges 
temàtics a TVVilafranca, Consell Municipal de Salut, Convenis anuals amb 
entitats de salut, INDROGS  pla de drogues 2015-2019, Taula per la Salut 
Mental, exposicions temàtiques: Menja bé, tu hi guanyes, Cuida’t les dents, El 
tabac al descobert.  
 
En el debat, es parla si es té control dels establiments que tenen peixets que 
actuen en els peus, ja que aquests són portadors de bacteris que poden 
provocar malalties a les persones, es comenta que a Vilafranca no es té 
coneixement de cap establiment d’aquest tipus. S’explica que en  els aquaris 
domèstics també pot ser un focus de infecció.  
A l’ASSIR s’han detectat 3 casos de Parvovirus B19, també anomenada “la 
malaltia de la bufetada” pel color vermell que produeix a les galtes de l’ infant.  
És una malaltia freqüent a l’ infància i força contagiosa sobre tot si es contagia 
a la dona que està embarassada, ja què té un afecta sobre el fetus provocant 
anèmia i requereix de controls sanitaris més freqüents. 
Es comenta que en aquests casos és important telefonar a la Unitat 
Epidemiològica i/o també a la Unitat d’Infeccions de l’Hospital Comarcal.  
 
4. Precs i preguntes   
La Sra. Puig informa que s’està elaborant el Pla Estratègic Sanitari Penedès- 
Garraf i què es vol que sigui el màxim de transversal i participatiu. S’han 
convocat a unes 100 persones en unes Jornades participatives. 
 
La jornades participativa es  dividiran en 4 grups de treball. 
-Professionals de la salut   
-Proveïdors de salut  
-Polítics de les Administracions Locals i Comarcals 
-Societat civil i entitats de salut  
 
Pels professionals de la salut i els proveïdors de salut es farà a Vilanova al Molí 
del Vent, en horari de matí. I pels polítics locals i comarcals i la societat civil i 
entitats, es farà a Vilafranca, a l’Enològica, en horari de tarda. 
En cada grup de treball es presentarà una diagnosi prèvia sobre l’estat de la 
qüestió per iniciar el procés de treball específic de cada grup. 
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Del resultat què en surti dels diferents grups de treball, se’n farà un buidat i 
posteriorment es posarà en comú.  
La participació és una demanda que s’ha anat fent des de diferents sectors i 
s’agraeix que en aquesta ocasió  s’hagin tingut en compte els diferents sectors 
implicat. També es comenta que si alguna de les persones convidades no hi 
pot assistir es pot fer extensiu a altres membres de l’entitat convidada. 
 
Ampliar la composició del CMS, amb la participació de la Sra. Sara Freixedas, 
responsable d’atenció primària del Penedès Rural, ja que tenen també com a 
missió la salut comunitària, com també amb un representant del Col·legi Oficial 
de Farmacèutics de la zona. 
 
La Sra. Santacana felicita al servei de salut, per la nova normativa en matèria 
d’animals de companyia, també pregunta com està la fusió del Consorci 
Penedès- Garraf, aquesta no es preveu que es faci fins el gener del 2019, però 
a nivell pràctic ja es porta a terme. En aquest punt es diu que derivacions que 
abans es feien a BCN, ara es fan de Vilafranca al Garraf i del Garraf a 
Vilafranca. 
 
La Sra. Muñoz comenta el tema del sorolls a la via pública, què es pot fer?,  Se 
li respon que sí aquest és un soroll continuat es podria considerar contaminació 
acústica i que aquest tema és competència del Departament de Medi Ambient, 
si són sorolls puntuals, s’ha d’interposar una denúncia a qui ho està provocant. 
    
El Sr. Medialdea planteja que per manca de professionals de radiologia al CAP, 
es deriven a Serveis Mèdics on es produeixen llistes d’espera considerables. 
Una manera de fer visible aquest problema és mitjançant les oportunes 
reclamacions per escrit. 
 
La Sra. Gómez informa que el mes de setembre es commemora el dia de   
l’Alzheimer i què Llambrusca junt amb altres entitats volen fer una sèrie 
d’activitats per commemorar aquesta data. També anima a que les entitats que 
hi tinguin interès en sumar- se a aquesta iniciativa què es  posin en contacte 
amb l’entitat.  
 .  
La propera reunió del CMS es preveu pel mes d’octubre, el dia i hora es 
concretarà més endavant.  
 
S’aixeca la sessió a les 21h 
 
 
 
 
 
Sra. Anna Doblas Ruiz                                            Sra. Mariona Junyent Parera 
Regidora-Presidenta del CMS                                 Secretària del CMS 
 
Vilafranca del Penedès, 6 de juny de 2018. 
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