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1. Presentació
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.
Per això, es considera fonamental integrar el conjunt dels serveis de salut pública, afegint als
de protecció de la salut i als de la seguretat alimentària els relatius a la vigilància de la salut
pública, a la prevenció de la malaltia i a la promoció de la salut, per a donar respostes
adequades a les necessitats de la nova societat i estar atents a les situacions de més
desigualtats, en especial a les de les dones, ja que tenen riscos per a la salut i problemes
associats.
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) L'educació sanitària en l'àmbit de les competències locals.
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.
c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.
d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les
piscines.
e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing.
f) 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, 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) 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.
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2. Estructura, organització i mitjans
2.1
•

Competències i funcions

TINENÇA RESPONSABLE D´ANIMALS DE COMPANYIA:
1.1 Elaboració i manteniment del cens municipal d’animals de companyia.
1.2 Atorgament de llicències per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
1.3 Campanyes de sensibilització per la tinença responsable dels animals de companyia.

•

PROMOCIÓ DE LA SALUT:
2.1 Organització d’activitats físiques, xerrades, tallers i sessions informatives sobre
temes diversos per tal de fomentar l'adopció d'un estil de vida saludable, evitar les
conductes de risc i prevenir la malaltia.

•

PROTECCIÓ DE LA SALUT:
3.1 SANITAT AMBIENTAL
3.1.1 Gestió del risc per a la salut pública derivat de les aigües de consum públic:
Assessorament tècnic per als gestors del servei municipal d’abastament per garantir
el subministrament d'aigua apta per al consum mitjançant la realització d’anàlisis i
autocontrols.
3.1.2 Prevenció i control de la legionel·losi
3.1.2.1 Elaboració i manteniment del cens municipal d´instal·lacions d´alt risc
(empreses amb condensadors evaporadors i torres de refrigeració).
3.1.2.2 Programa d’autocontrol prevenció legionel·losis en instal·lacions de
titularitat municipal d’alt risc.
3.1.2.3 Inspecció d’instal·lacions de baix risc i col·laboració amb l’Agència de
Salut Pública de Catalunya en els casos de brots de legionel·losi.
3.1.3 Gestió del risc per a la salut pública derivat de la contaminació del medi
3.1.3.1 Establiment d’un programa municipal de vigilància i control de
poblacions d'aus urbanes (coloms i altres ocells).
3.1.3.2 Programa de vigilància i control de plagues (rosegadors i insectes).
Salut pública i consum. Memòria 2017
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3.1.3.3 Implementació de campanyes de prevenció i control de mosquits.
3.1.4 Gestió del risc per a la salut pública als equipaments públics i habitatges
3.1.4.1 Aplicació d’un programa municipal de control sanitari de piscines d’ús
públic i poliesportius.
3.1.4.2 Intervenció municipal en casos d'insalubritat en habitatges.
3.1.5 Control sanitari dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing
3.1.5.1 Autorització sanitària de funcionament.
3.1.5.2 Realització d’inspeccions per comprovar les condicions sanitàries i
mesures d’higiene dels establiments que realitzen tatuatges i pírcings.
3.1.6 Municipi Cardioprotegit
3.1.6.1 Gestió i manteniment d’aparells desfibril·ladors al municipi i realització
de tallers autoprotecció, suport vital bàsic i DEA a la ciutadania.
3.2 SEGURETAT ALIMENTÀRIA
3.2.1 Inspecció d’establiments minoristes d’alimentació i restauració i d’activitats de
producció agroalimentària local i transport urbà d'aliments per verificar que es
compleix la legislació sobre seguretat alimentària.
3.2.2 Registre i cens establiments alimentaris minoristes i elaboració mapa de risc.
3.2.3 Realització de formació bàsica de manipulador aliments adreçat a la població del
municipi.

3) NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI
a. Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
b. Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya.
c. Llei 18/2009, de salut pública.
d. Decret legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals.
e. Decret 90/2008, de 22 d´abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge,
micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han
de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques
f. DECRET 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions
higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
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g. RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s´estableixen els criteris sanitaris de
la qualitat de l´aigua de consum humà.
h. RD 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s´estableixen els criteris
tecnicosanitaris de les piscines.
i. Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del decret 95/2000, pel qual
s´estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d´ús públic.
j. Reglament 853/2004, de 29 d´abril de 2004, pel qual s´estableixen les
normes específiques d´higiene dels aliments d´origen animal.
k. Reglament (CE) 178/2002, de 28 de gener de 2002, pel qual s´estableixen
els principis i requisits generals de la legislació alimentària, es crea
l´Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen els procediments
relatius a la seguretat alimentària.

2.2

Seus, adreces i telèfons

Ajuntament Olesa de Montserrat
Edifici Central (planta segona)
Plaça Fèlix Figueras i Aragay, s/n
Telèfon: 93 778 00 50 (ext. 4240)
sanitaticonsum@olesamdemontserrat.cat
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3. Activitats realitzades
3.1

Animals de companyia: gossos, gats i fures

3.1.1

Descripció

Segons regula el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals, les administracions locals els hi correspon recollir i controlar
els animals abandonats, perduts o ensalvatgits, i controlar els animals salvatges urbans.
En l’article 3 de la mateixa legislació es defineix com a “animal de companyia” els animals
domèstics que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne
companyia. Als efectes d'aquesta Llei, gaudeixen sempre d'aquesta consideració els
gossos, els gats i les fures.
3.1.2

Resultats

Cens Municipal d’animals de Companyia i ANICOM
En l’article 14.1 i 14.2 de la citada legislació es diu que:
“14.1 Es crea el Registre general d'animals de companyia, que és gestionat pel departament
competent en matèria de medi ambient. El Registre general és únic i és constituït pel
conjunt de dades d'identificació dels censos municipals d'animals de companyia que
estableix l’apartat 2.
14.2 Els ajuntaments han de portar un cens municipal d'animals de companyia en el qual
s'han d'inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al
municipi. Al cens, han de constar les dades d'identificació de l'animal, les dades de la persona
posseïdora o propietària i les altres dades que s'estableixin per reglament.”
Per donar aplicació a aquesta legislació i al igual que molts ens locals, a l’any 2014 es va
fusionar el registre municipal de cens d’animals de companyia amb el registre ANICOM que
unifica els registres municipals de censos de tota Catalunya.
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Figura 1: Nombre d’animals de companyia, 2017. Font: ANICOM

S’ha de tenir en compte que encara que la causalitat de les baixes del cens es per defunció de
l’animal, el canvi de propietari a un no resident en la vil·la també és causa de baixa.
En referència a les altes, veterinaris i organitzacions animalistes tenen accés a l’aplicació
ANICOM per registrar altes i baixes, ja sigui de manera informàtica o a través d’un correu
postal a la Direcció de Medi Natural que posteriorment envia a l’Ajuntament per a la
introducció al ANICOM.
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Figura 2: Distribució d’altes i baixes al cens per espècies, 2017. Font: ANICOM
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Figura 3: Comparativa 2014-2017 de les dades del cens. Font: ANICOM

Es comprova una tendència estable en el nombre d’altes i es preveu una estabilització de
l’increment d’animals censats degut a les campanyes de tinença responsable, cens i
identificació referides més endavant en aquesta memòria per a l’any 2018.
Llicència de tinença d’animals potencialment perillosos
Atès el Reial Decret 287/2002 en matèria d’animals potencialment perillosos, tota persona
que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència
personal i intransferible atorgada per l'Ajuntament.
A tal efecte, després del registre de tota la documentació aportada pel propietari de l’animal,
i si escau, la consulta d’aquest ens local del certificat de penals corresponent atorgat pel
registre de penals, s’inicia l’expedient que conclou en un atorgament de la llicència aprovada
per aquest ens local.
Aquest any ha existit una problemàtica administrativa atesa la exigència per part del
Registre de Penals i Rebels de la tramitació electrònica de manera exclusiva de la petició per
part d’aquest ens local de la inexistència dels antecedents penals per obtenir una llicència de
tinença d’animals. Aquest tipus de tramitació electrònica és a data d’avui impossible
d’aplicar a causa de la tecnologia disponible en aquest ens local.
Aquest departament s’ha posat en contacte amb els sol·licitants per informar-los de com
tramitar aquest certificat d’inexistència d’antecedents penals en matèria de tinença per ells
mateixos.
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Per aquest motiu, durant l’any 2017, s’han atorgat 4 llicències de tinença d’animals
potencialment perillosos registrades en aquest Ajuntament de les 9 sol·licitades. 1 llicència
demanada a finals de 2017 s’ha concedit a principis de l’any 2018.
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Figura 4: Comparativa 2013-2017 del nombre de llicències atorgades. Font: pròpia

Recollida d’animals de companyia
El departament de Salut Pública i Consum ha gestionat la recollida i control dels animals
perduts o abandonats mitjançant la contractació d’un centre de recollida i acollida d’animals
de companyia fins a l’1 de juny de 2017, en que va assumir la gestió el departament de Medi
ambient.
De gener a maig s’han enviat al refugi de l’associació APAN un total de 19 gossos i 20 gats.
Per efectuar aquest trasllat s’han realitzat 44 viatges.
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Figura 5: Recollida de Gossos Gener-Febrer. Font: APAN
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Figura 6: Recollida de felins gener-maig. Font: APAN

Colònies de gats urbans
La gestió de colònies controlades de gats al municipi es gestiona amb la col·laboració de
l’Associació contra el maltractament i abandonament animal (ACAIMA).
El Conveni d’ajut d’acció concertada entre l’Ajuntament i ACAIMA pel període 2013-2016 va
finalitzar el mes d’octubre de 2017. Aquest conveni permet concedir un ajut econòmic anual
per desenvolupar les tasques de control de les colònies i així mantenir un cens estable
mitjançant l’esterilització dels gats, fet que regula la superpoblació i el deteriorament de les
condicions de salubritat dels gats. El nou conveni l’ha gestionat el departament de Medi
Ambient, que ha assumit la gestió de les colònies de gats urbans des de l´1 de juny de 2017.
Protocol d’urgències d’animals a la via pública
Es va establir juntament amb la resta de departaments implicats en el servei de recollida,
l’empresa adjudicatària del servei i les entitats animalistes, un protocol d’urgències
d’animals a la via pública o en els recollits per aquest ens en la qual si un animal es troba en
situació molt greu de salut es trasllada a un servei veterinari proper. La despesa d’aquest
servei la va assumir aquest departament fins a maig, posteriorment la despesa i la gestió van
ser assumides pel departament de Medi Ambient.
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S’han fet les següents actuacions per part d’aquest departament:

Figura 7: Actuacions protocol d’urgències animals gener-maig. Font: Hospital Veterinari de Catalunya

Conveni amb l’arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC)
La Junta de Govern Local d’Olesa de Montserrat, celebrada el dia 14 de novembre de 2017,
va aprovar un conveni amb el Col·legi de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya que tenia per objecte establir els termes i les condicions de la
col·laboració entre l’Ajuntament, el Consell i el Col·legi per la millor i mes eficient gestió per
part de l’Ajuntament del cens municipal d'animals de companyia.
Amb aquesta finalitat, el Consell va facilitar a l’Ajuntament les claus que li permetran accedir,
a través de la pàgina web http://aiac.veterinaris.cat/cens, a la base de dades de cens
d’animals de companyia de l’AIAC.
Salut pública i consum. Memòria 2017
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A aquesta base de dades es registren les dades d’identificació dels animals de companyia
(gossos, gats i fures) que resideixen de manera habitual al municipi, i les dades de les
persones posseïdores o propietàries d’aquests, segons l’establert a l’article 14.2 del Decret
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels
animals.
Per tal de tenir dret a l’esmentat accés a la base de dades de cens de l’AIAC l’Ajuntament va
abonar al Consell, pel període comprès entre la data de signatura d’aquest conveni i el 31 de
desembre de l’any en curs, la quantitat de cent noranta-tres euros amb dotze cèntims
(193,12 €), més l’IVA. Aquesta quantitat correspon a la part proporcional de la quota anual
establerta (que, per l’any 2017, era de 772,50 euros) pel temps que resta fins al 31 de
desembre, i s’ha establert en funció de la població del municipi a data 01/01/2016, segons
consulta feta a la pàgina web de la Diputació corresponent. A més, la quota inclou el servei
de consulta de microxips per la cerca de propietaris d’animals perduts o abandonats, de tots
els animals inclosos a l’AIAC.
A data d’avui s’està tramitant la pròrroga del conveni per aquest any 2018 .
Aquest conveni era un dels objectius a aconseguir per part del departament i una demanda
del departament de Seguretat Ciutadana per a 2017.

Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, en data de 2 d'octubre de 2017, va aprovar inicialment
l'Ordenança de Control, Protecció i Tinença d'Animals, en la que aquest departament ha
intervingut de manera activa.
L’Entrada en vigor d’aquesta ordenança es produirà 15 dies després de la seva publicació de
la seva versió definitiva en el BOPB, la qual va ser en data 26 de gener de 2018.
Aquesta ordenança específica era un dels objectius per regular la tinença responsable
d’animals de companyia per a 2017.
Campanyes de tinença responsable d’animals de companyia
Aquest departament, amb la col·laboració del departament de Medi ambient, la policia Local
i el departament de Participació Ciutadana va realitzar una campanya de tinença
responsable on es promocionava la identificació de l’animal, el registre en el cens i l’ús d’una
placa identificadora per part de l’animal que es va iniciar a principis de desembre.
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En primer lloc, el 28 de novembre es va realitzar una xerrada adreçada a la ciutadania sobre
la tinença responsable d’animals de companyia amb la participació d’entitats animalistes
locals, centres veterinaris i la tècnica de salut pública.

Figura 8: Xerrada per una tinença responsable, 2017. Font: pròpia
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Figura 9: Xerrada per a una tinença responsable , 2017. Font: pròpia

Durant el mes de desembre, els agents cívics van informar i repartir tríptics a les persones
posseïdores d’un animal de companyia, tríptics i informació sobre les seves obligacions i
altres punts d’aquesta campanya.

Figura 10: Díptic informatiu, 2017. Font: pròpia

Tanmateix, es va fer una campanya intensa d’informació a les associacions de veïns i altres
entitats relacionades amb els animals de companyia com els caçadors o els centres
d’ensinistrament.
A més a més, i amb la col·laboració de diversos veterinaris de la vil.la es va fer una campanya
d´identificació d´animals de companyia durant la que es podia identificar l´animal a un preu
especial de 20 €, entre el 15 de desembre de 2017 i el 15 de gener de 2018.
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Figura 11: Per una tinença responsable, 2017.

Figura 12: Abans de censar-lo xipa’l , 2017. Font: pròpia

Finalment, quan acabi la campanya a principis de 2018 , la Policia Local farà la seva
intervenció intensificant la comprovació de la identificació d’animals i la inscripció en el
cens. En cas que l’afectat no aporti aquesta documentació en un termini de 10 dies,
s’aplicaran les sancions determinades per la legislació vigent en matèria d’animals.
Altres tasques i accions
El Departament de Salut Pública va abonar la reparació d’un lector de microxips a petició
de la policia local i s’ha estudiat la possibilitat d’augmentar o renovar els actuals lectors.
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3.1.3 Costos

Animals de companyia
Capitol II
Servei recollida animals de companyia

14.752,32

Urgències veterinàries

256,40

Campanyes tinença responsable

302,50

Tràmit expedient

120,81

Campanya tinença responsable

54,45
15.486,48

Capitol IV
Conveni Gestió colònies de gats

1.575,00

Capítol I
1.662,33
Total despesa
18.723,81
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3.2

Promoció de la salut

3.2.1

Descripció

És el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i
col·lectiva i a impulsar l’adopció d’un estil de vida saludable per mitjà de les intervencions
adequades en matèria d’informació, comunicació i educació sanitàries.
3.2.2

Resultats

A Catalunya, arrel del Decret de 17 de març de 1980, d’aprovació i aplicació del Programa de
Salut Escolar, es va posar en marxa el Programa de Salut Escolar que determinava una sèrie
d'activitats que els ens locals havien de garantir que es dugessin a terme a l'escola, ja fos a
través de la gestió directa o indirecta del mateix. El Decret 155/1993, d'11 de juny,
d'actualització del programa de Salut Escolar, va determinar que els ajuntaments, dins del
seu àmbit territorial, són els responsables de l'execució del Programa i els correspon la
supervisió de l'execució del mateix per tal de garantir que les diferents activitats que el
composen es duguin a terme a l'escola pels nens i nenes d’entre 3 i 16 anys escolaritzats als
centres educatius de primària i secundària de la nostra població.
A Olesa, dins del Programa de Salut Escolar, es realitzen les següents activitats:
1. Control del compliment del calendari de vacunacions sistemàtiques.
2. Exàmen de salut bucodental.
Aquestes accions, organitzades per aquest departament, es duen a terme coordinadament
amb el CAP Olesa, ja que són les entitats responsables de l'assistència primària de la població.
En definitiva, l'objectiu prioritari del programa és que tots els infants gaudeixin d'un nivell
de vigilància de la seva salut adequat.

Catàleg d’activitats educatives

Aquest departament gestiona i coordina les activitats relacionades amb la salut incloses en
el catàleg d’activitats educatives que es realitzen durant el curs escolar.
Durant el Curs escolar 2016-2017 han estat les següents:
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Data

Activitat

Lloc

26/1/2017

EXPOSICIÓ : TABAC AL DESCOBERT - POVILL

ESCOLA POVILL

15/2/2017

EXPOSICIÓ: CUIDAT LES DENTS

ESCOLA JOSEP FERRÀ

21/2/2017

TALLER: ESMORZAR SALUDABLE

ESCOLA JOSEP FERRÀ

28/2/2017

TALLER: ESMORZAR SALUDABLE

ESCOLA MONTSERRAT

28/2/2017

TALLER: RISCOS SANITARIS DE LES PRÁCTIQUES DE TATUATGE I
PÍRCING

ESCOLA D'ADULTS

7/3/2017

EXPOSICIÓ: MENJA BÉ TU HI GUANYES

ESCOLA JOSEP FERRÀ

7/3/2017

TALLER: ESMORZAR SALUDABLE

ESCOLA PUIGVENTÓS

14/3/2017

TALLER: HIGIENE ALIMENTÀRIA I NUTRICIÓ

ESCOLA POVILL

14/3/2017

TALLER: HIGIENE ALIMENTÀRIA I NUTRICIÓ

ESCOLA POVILL

17/3/2017

TALLER: SEXUALITAT

INS CREU DE SABA

20/3/2017

TALLER BASIC D'AUTOPROTECCIÓ , SUPORT VITAL BÀSIC I DEA PROFE. BLANXART

INS DANIEL BLANXART

21/3/2017

TALLER: HIGIENE ALIMENTÀRIA I NUTRICIÓ

ESCOLÀPIES

24/3/2017

TALLER: SEXUALITAT

INS CREU DE SABA

27/3/2017

TALLER: SEXUALITAT

ESCOLA POVILL
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28/3/2017

TALLER: HIGIENE ALIMENTÀRIA I NUTRICIÓ

ESCOLA JOSEP FERRÀ

31/3/2017

TALLER: SEXUALITAT

ESCOLÀPIES

31/3/2017

TALLER: SEXUALITAT

INS CREU DE SABA

31/3/2017

TALLER BASIC D'AUTOPROTECCIÓ , SUPORT VITAL BÀSIC I DEA CIUTADANIA

ESCOLÀPIES

3/4/2017

TALLER: SEXUALITAT

ESCOLA POVILL

4/4/2017

TALLER: HIGIENE ALIMENTÀRIA I NUTRICIÓ

ESCOLA MONTSERRAT

4/4/2017

TALLER: HIGIENE ALIMENTÀRIA I NUTRICIÓ

MONTSERRAT

5/4/2017

TALLER: SEXUALITAT

IES DANIEL BLANXART

18/4/2017

TALLER: ALIMENTACIÓ SALUDABLE-PIRÀMIDE D'ALIMENTS

ESCOLA POVILL

19/4/2017

TALLER: SEXUALITAT

IES DANIEL BLANXART

20/4/2017

TALLER: ALIMENTACIÓ SALUDABLE-PIRÀMIDE D'ALIMENTS

INS DANIEL BLANXART

25/4/2017

TALLER: ALIMENTACIÓ SALUDABLE-PIRÀMIDE D'ALIMENTS

INS DANIEL BLANXART

26/4/2017

TALLER: SEXUALITAT

INS DANIEL BLANXART

27/4/2017

TALLER: ALIMENTACIÓ SALUDABLE-PIRÀMIDE D'ALIMENTS

INS CREU DE SABA
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2/5/2017

TALLER: ALIMENTACIÓ SALUDABLE-PIRÀMIDE D'ALIMENTS

INS CREU DE SABA

2/5/2017

TALLER: RISCOS SANITARIS DE LES PRÁCTIQUES DE TATUATGE I
PÍRCING

INS DANIEL BLANXART

10/5/2017

TALLER BASIC D'AUTOPROTECCIÓ - CIRCLE SUPERIOR DE PRIMARIA

ESCOLA MONTSERRAT

10/5/2017

TALLER BASIC D'AUTOPROTECCIÓ - CIRCLE SUPERIOR DE PRIMARIA

ESCOLA MONTSERRAT

Figura 13: Activitats a les escoles de promoció de la salut. Font: pròpia

Olesa, Posa’t en forma
Vist l’èxit de participació de la població, aquest departament continua amb el programa de
promoció de l’activitat física i de benestar mental en les seves dues vessants:
1) TAI-TXI: Cada dilluns i dimecres, a les 9:30h, al Parc Municipal, un monitor
contractat per l'Ajuntament realitza una classe de tai-txi. El tai-txi comprèn la
realització de moviments corporals encadenats i harmònics, lents i suaus,
coordinats amb la respiració, per aconseguir una millor salut, i és practicat cada
matí per grups de persones en centenars de parcs per tota la Xina i, cada cop més,
en altres parcs de tot el món. En les classes de tai-txi s'ensenya a conèixer el mateix
equilibri i el que l'afecta, i l'estima del valor pràctic en la capacitat de moderar
comportaments extrems i l'actitud en els nivells mentals i físics. La mitjana
d’assistència varia en funció de la climatologia però està en una trentena de
persones per sessió.
2) CAMINADES: Es realitzen 2 caminades setmanals de dificultats diferents, dimarts i
dijous de 9:15 a 13 hores, aproximadament. Aquestes caminades estan
acompanyades pel guia municipal, adscrit al departament de Medi Ambient. La
mitjana d’assistència varia en funció de la climatologia però esta en una trentena
de persones per sessió.
Actualment s´està coordinant amb el CAP Olesa el fet de fer prescripció social i mèdica entre
els seus usuaris en referència a aquests serveis.
Campanya Alcohol Responsable – “FesTa la Teva”
Diversos departaments de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat van impulsar al 2016 una
campanya per prevenir el consum d’alcohol entre menors d’edat. Aquesta iniciativa s’ha
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posat en marxa arrel de problemàtiques detectades relacionades amb els riscos del consum
entre joves del municipi, i específicament entre els menors d’edat.
Es van fer diferents activitats, com per exemple una sèrie de xerrades als instituts.
A més, la policia local va visitar els establiments comercials per tal d’explicar-los la campanya
i proposar-los de penjar cartells per evitar la venta de begudes alcohòliques a menors.
La campanya de prevenció del consum d’alcohol entre menors d’edat es va treballar
transversalment des de Serveis Socials, Ensenyament, Cultura, Joventut, Participació
Ciutadana, Medi Ambient, Salut pública, Seguretat Ciutadana, Igualtat, Cabalbaix i Promoció
Econòmica.
Relacionat amb aquest tema es va realitzar durant el 2017 la intervenció “FesTa la teva!” on
uns educadors situats a la plaça de l’Oli van fer un estudi entre altres temes del consum
d’alcohol i estupefaents i la promoció d´ hàbits saludables.
Aquest departament va col·laborar coordinadament amb la resta de departaments i va
abonar uns gots de plàstic reciclables promocionals.

Campanya “No puc Esperar-Malalties intestinals-detecció precoç de càncer de colon”
El Ple de l’Ajuntament d’Olesa va aprovar el mes de desembre de 2016 per unanimitat
adherir-se al projecte “No puc esperar” pensat per facilitar el dia a dia de les persones que
necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic.
La campanya està impulsada per l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis ulcerosa (ACCU),
que intenta arribar a acords amb establiments i equipaments perquè autoritzin l’ús dels seus
lavabos de manera gratuïta i el més ràpidament possible als portadors de les targetes “No
puc esperar!”, emeses per l’ACCU i lliurades pels metges de les Unitats de Malalties
Inflamatòries i intestinals i Serveis de l’aparell Digestiu col·laboradors. Arran aquest acord
de Ple l’Ajuntament d’Olesa es va comprometre a identificar les instal·lacions municipals que
poden fer servir els portadors de les targetes i a promoure el projecte per tal que s’hi puguin
adherir els màxims establiments comercials locals.
Els destinataris d’aquest projecte “No puc esperar” són els pacients amb malalties
inflamatòries intestinals, pacients ostomitzats o colectomitzats, o els pacients sotmesos a
cirurgia per un càncer de recte, entre d’altres. Un dels problemes que més angoixa aquestes
persones és la necessitat contínua, i de vegades imprevisible, d’anar al lavabo, de manera
que els costa sortir de casa per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari.
Tot això pot suposar una afectació important a la seva qualitat de vida. D’aquí que el projecte
“No puc esperar” tingui per objectiu no només facilitar als pacients l’accés ràpid i de manera
gratuïta als lavabos en qualsevol lloc i sempre que ho necessitin, sinó també conscienciar la
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societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats que tenen les persones
que les pateixen.
Posteriorment, al mes de febrer es va iniciar un programa de detecció precoç del càncer de
colon arreu de Catalunya per part del l’Institut Català d’Oncologia (l’ICO) i del Col·legi de
Farmacèutics de Catalunya.
A Olesa de Montserrat, la campanya va comptar amb el suport de l'Ajuntament que s'ha
encarregat, a través de la Regidoria de Salut Pública, de coordinar la campanya entre les
farmàcies del municipi, el Centre d'Atenció Primària (CAP) i ajudar en la difusió en la premsa
local. Pràcticament el 100% de les farmàcies es van adherir al programa.
Per donar visibilitat a aquest projecte, l’Ajuntament d’Olesa va organitzar una xerrada el 29
de juny de 2017 que duia per títol “Les malalties intestinals: què en sabem i com les podem
prevenir?”. L’acte va començar a dos quarts de 7 de la tarda al saló de sessions de
l'Ajuntament
La primera de les ponències, a dos quarts de 7 de la tarda, va anar a càrrec del president de
l’Associació de malalts de Crohn i colitis ulcerosa), Enric Bosc i de Lourdes Díez, membre de
la Comissió del Projecte "No puc esperar".
La segona de les ponències va arrancar a les 7 de la tarda i va anar a càrrec de Gemma Binefa,
responsable del programa de detecció precoç del càncer colorectal impulsat per l’ICO
(Insitut Català d'Oncologia).
Tot seguit, va intervenir Anna Florensa, farmacèutica, en representació de les farmàcies
d'Olesa, col·laboradores del programa de prevenció del càncer colorectal i Mònica Partal,
metgessa de família al CAP Olesa.
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Figura 14: Promocions malalties intestinals 2017. Font: pròpia-ICO

Setmana de la Alimentació Saludable a la petita infància
La celebració de la Setmana de la Lactància Materna que es va iniciar durant l’any 2016 es va
ampliar amb moltes més activitats sota el títol de la Setmana de l’Alimentació Saludable a la
Petita Infància.
Es va realitzar amb un conjunt d’activitats organitzades com tallers de música, aigua, una
caminada, una hora del conte especial per nadons i una jornada d'hàbits saludables per a
famílies dissabte 7 d'octubre, a la plaça Catalunya.
La primera de les activitats programades, la taula rodona sobre l’evolució de la lactància
intergeneracional a càrrec de Gemma Guillamón amb la col·laboració del AVO, que s’havien
organitzat va quedar ajornada per la vaga general. Finalment, es va realitzar en data de 5 de
desembre de 2017, amb gran èxit d’assistència.
Dimecres 4 d'octubre, de 16.00h a 17.00h, es va efectuar un taller d’aigua a la piscina
d’hivern per a nadons de 19 a 36 mesos i, a la mateixa hora, va haver un altre taller de música
a l’Escola Municipal de Música per a nadons de 0 a 12 mesos.
A més de tractar el tema de l’alimentació a la petita infància, també es van organitzar altres
activitats lúdiques com una caminada amb nadons que organitza l'AFOX i el guia municipal
Joan Soler per dijous, 5 d'octubre, a les 18.00h.
Divendres 6 d’octubre es va organitzar una hora del conte especial per a nadons a la
biblioteca a les 6 de la tarda.
La cloenda de la Setmana de l’Alimentació Saludable a la petita infància a Olesa de Montserrat
va ser dissabte 7 d’octubre amb la participació d’aquest departament, juntament amb els
departaments d’Ensenyament i Esports en les Jornades d’hàbits saludables per a famílies,
durant tot el matí (10h a 13.30h)a la plaça Catalunya, on es van fer tastets d’aliments
saludables i activitats esportives com aeròbic, de 10.00h a 10.40h, ioga, d'11.00h a 11.40h,
tai-txí, de 12.00h a 12.40h, i high training, de 13.00h a 13.30h.
L’assistència no va ser molt elevada donat que va coincidir amb altres activitats que es van
celebrar en aquesta vil·la.
Es proposa per a un futur buscar una millor coordinació de les activitats de tots els
departaments i fer una difusió més eficient de les activitats.
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Figura 15: Setmana de l’alimentació saludable a la petita infància, 2017. Font: pròpia

Figura 16: Jornada d’hàbits saludables per a families , 2017. Font: pròpia
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Dia mundial de la salut mental
El Dia Mundial de la Salut Mental se celebra el 10 d'octubre de cada any amb l'objectiu de
sensibilitzar la població sobre diversos aspectes relatius a la salut mental.
Per aquest motiu, l’Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord va instal·lar
durant el matí (de 10h a 14h) una parada informativa davant el CAP Olesa per informar
sobre com cuidar la nostra salut mental.
A més a més, a les 18.00h, la biblioteca va acollir una Hora del Conte dins dels actes per
commemorar la jornada.
Regeneració urbana i salut
El Departament de Salut Pública i Consum va rebre una confirmació, el 2 de desembre de
2016, d’una subvenció extraordinària per part de la Diputació de Barcelona del projecte
“Regeneració Urbana i Salut”, per import de 11.000€ envers la despesa executada del capítol
I,II i VI entre l’1 de setembre de 2016 i el 30 de juny de 2017.
Es va executar una pròrroga del projecte del termini d’execució fins al 31 d’octubre de 2017
i de justificació fins el 30 de novembre de 2017. No es té previst sol·licitar més subvencions
per aquest projecte, tot i que s’han realitzat despeses posteriors.
Els punts dels projecte a executar:
-

-

Estudi i elaboració d’un plànol divulgatiu amb una oferta de caminades urbanes
Revisió d’equipaments esportius a la via pública
Difusió de fulletons editats de consells d’hàbits saludables i amb oferta de rutes
Proposta de senyalització d’aquests recorreguts amb senyalització física i digital
Difusió i presentació del projecte
Elaboració d’una primera proposta de guia de prescripció social per a
professionals de l’àmbit social i de salut

Totes aquestes propostes s’han transmutat en el projecte “Voltem Olesa”.
El projecte Voltem Olesa es va inspirar i s’ha desenvolupat per donar resposta a una
necessitat sentida i expressada per múltiples persones que en el seu dia a dia pateixen
problemes socials, de salut i mobilitat, i que per aquest motiu, veuen limitat el seu accés i
mobilitat en l’entorn urbà i al medi natural, alhora que perceben la manca d’espais públics
amables, d’arbrat i natura en el municipi d’Olesa de Montserrat, malgrat ésser aquest
emmarcat en un entorn únic com és el Parc Natural de Montserrat o el riu Llobregat.
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Aquesta necessitat compartida amb els professionals municipals i de salut del municipi va
iniciar un procés de treball conjunt i transversal amb diverses àrees de l’Ajuntament, per a
repensar l’entorn urbà, les seves potencialitats i mancances i iniciar una sèrie
d’intervencions per tal de millorar l’accés a rutes saludables per a tothom.
L’elaboració del projecte es va dur a terme en diverses fases, corresponents a l’estudi i la
intervenció específica en els barris que configuren el municipi.
El projecte Voltem Olesa, ha resultat ser, finalment un projecte adreçat no només a intervenir
per la millora de l’entorn més immediat i la salut, sinó també per despertar la reflexió i
participació crítica de les persones, davant de la planificació de l’entramat urbà municipal, i
es configura com un element més de participació i cerca d’actius en salut en l’elaboració d’un
projecte major: el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
El pressupost del projecte està dividit en dos blocs: d’una banda, totes aquelles partides que
s’han finançat amb la subvenció de la Diputació de Barcelona, i de l’altra els equipaments que
s’han finançat amb recursos propis de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
El primer bloc s’ha utilitzat per cobrir les despeses de personal i les despeses corrents i de
serveis.
El segon bloc, proporcionat pels Departaments d’Urbanisme i de Esports de l’Ajuntament,
s’ha utilitzat per cobrir el material inventariable, fonamentalment els equipaments i la
senyalització.
Els ítems coberts amb la subvenció de la Diputació de Barcelona han estat els següents:
DIMENSIÓ
Coordinació

Comunicació

Jornada
Equipaments

EQUIPAMENT

UNITATS

PREU TOTAL
(IVA inclós)

Coordinació i planificació del projecte

-

5.916,90 €

Disseny i maquetació de logo, tríptics, panells
i cartells

-

1.560,90 €

Disseny imatge tòtem

1

592,90 €

Impressió Tríptics informatius

1000

Impressió Pòsters

30

Publicació al diari local 08640

1

302,50 €

Dinamització / presentació ruta saludable

-

968,00 €

Articles de jardineria

-

893,50 €

Pintura per a jocs al carrer

-

534,44 €

TOTAL

549,99 €

11.319,13 €

Taula 17: equipaments, 2017. Font: Spora
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D’altra banda, en la propera taula es presenten els ítems que s’han cobert amb el pressupost
addicional proporcionat pels Departaments de Via Pública, Urbanisme i Esports:

DIMENSIÓ
Esports

Via Pública i
Urbanisme
Coordinació

Via Pública i
Urbanisme

EQUIPAMENT

UNITATS

Transport

-

PREU TOTAL
(IVA
inclós)
261,30 €

Transport

-

346,67 €

Instal·lació equipaments

-

1.004,30 €

Panells informatius

30

344,85 €

Fites de seguiment

25

3.176,25 €

Plaques de seguiment
Senyal patrimonial, tipus tòtem
(similar T2200).
Rètol alumini de 60x90 amb
suport 3 mts
Faristol turístic amb peu d´acer
Banc amb pedals i Mentalcube
Alzheimer
Mampara adaptada amb laberints

50

665,50 €

1

1.016,40 €

1

356,95 €

3

490,05 €

1

1.096,87 €

1

1.007,93 €

Cartell general

1

413,82 €

Taules de Ping-Pong

2

1.576,00 €

TOTAL

12.809,58 €

Taula 18: equipaments, 2017. Font: Spora

Finalment, esmentar que el projecte va comptar amb una contribució addicional, per part del
Departament de Via Pública de l’Ajuntament, que té previst cedir bancs per instal·lar en
aquells espais públics i rutes on s’ha identificat una mancança.
Alguns exemples són voral de la via del tren, o la Plaça de l’Oli. A continuació es presenta una
taula amb els equipaments que s’instal·laran, d’acord amb les poblacions a qui estan
destinats:
Població

Gent gran

Equipament previst

Objectius / Criteris

Mental cube

Facilitar-los equipaments còmodes, d’ús fàcil i intuïtiu.
Oferir-los un espai on fer exercici
sense sentir-se observats ni exposats.

Mampara de laberint
Espai públic en general
(jardins aromàtics, bancs i millora en general)
Senyalització:
Taula ping-pong

Infants
i joves

Famílies

Joc als carrers
Espai públic en general
(jardins aromàtics, bancs i millora en general)
Espai públic en general
(jardins aromàtics, bancs i millora en general)

Facilitar que exercitin la memòria
Promoure que caminin.
Trencar la dinàmica de jugar només a pilota.
Promoure la recuperació de jocs
tradicionals catalans, que a més a més són gratuïts.
Promoure que la ciutadania faci ús de l’espai públic.
Promoure que la ciutadania faci ús de l’espai públic.

Taula 19: equipaments, 2017. Font: Spora
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A continuació es presenta el mapa resultat d’aquest exercici de definició de les 8 rutes
saludables planificades dins d’aquest projecte:

Figura 20: Rutes caminades. Font: Spora

Jornada de Salut Pública
L’Auditori de la Casa de Cultura va ser l’escenari, dimecres 13 de desembre, de la 2a Jornada
de Salut Pública “Avançem cap al pla de salut” organitzada l’Ajuntament d’Olesa i amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i Spora Energies.
L’encarregada d’obrir la segona Jornada de Salut Pública de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat ha estat la regidora responsable d’aquesta àrea, Montserrat Vergara, que ha
remarcat que l’objectiu de l’Ajuntament és fer de la salut a Olesa un treball transversal des
de tots els departaments del consistori. Per la seva banda, el portaveu del Govern municipal
del Bloc Olesà, Jordi Martínez, va posar en valor la feina de la regidora Montserrat Vergara a
l’hora d’aconseguir que la visió de la salut pública sigui una visió general del consistori per
elaborar aquest Pla de Salut Local.
La diputada de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Laura Martínez, va explicar que
el paper de l’administració que representa es impulsar la planificació en matèria de salut als
municipis, sobretot a l’hora de fer una diagnosi. Per Martínez, aquestes dades després
hauran de servir per dissenyar accions per incidir en les condicions de vida, de treball i una
distribució igual de recursos per fomentar pobles saludables.
El secretari de Salut Pública del Departament de Salut, Joan Guix, va remarcar que els
conceptes més importants a tractar durant la segona jornada de Salut és conèixer els
indicadors de salut del municipi, planificar i saber a on es vol arribar. Guix va incidir en la
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importància de tenir un Pla de Salut Local que permeti marcar objectius per actuar i que
abordin les causes que afecten a la salut i que són determinants socials. D’aquesta manera,
segons Guix, es podrà abordar les causes que provoquen problemes de salut i no només els
factors de risc.
El director del CAP Olesa, Carles Martí, va voler destacar que d’ençà la seva arribada al
municipi, ara fa tres anys, el Departament i CatSalut han començat a potenciar de nou el
concepte de salut comunitària que, segons el director del CAP Olesa, els professionals de la
medicina familiar havien abandonat.
Una de les parts principals de la 2a Jornada de Salut Pública del municipi va estar la
presentació de l'informe amb indicadors de salut d'Olesa de Montserrat . Segons les dades
numèriques sobre salut que apareixen a l'informe, la ciutadania d´Olesa de Montserrat
segueix els mateixos comportaments que la resta de societat catalana, on la mortalitat de la
població de forma majoritària té relació amb malalties cròniques com les relacionades amb
les patologies cardiovasculars i respiratòries, la diabetis o malalties degeneratives com
l’alzheimer o la demència senil. De forma general, per tant, el tècnic de Salut Pública de la
Diputació de Barcelona, Carlos Árias, va destacar que els indicadors demogràfics apunten
que un dels principals reptes de salut pública a Olesa de Montserrat serà fer front a
l’envelliment progressiu de la població i que caldrà implementar accions perquè aquest
envelliment sigui saludable.
Pel que fa a la taxa d’hospitalització, Carlos Árias va destacar que es manté estable i baixa, al
voltant d’un 12%. A més, pel que fa als motius, les causes més freqüents en dones són els
embarassos, cataractes i patologies musculars o òssies. En homes també són per
intervencions menors, com per exemple, hèrnies. De l’informe sobre dades de salut d’Olesa,
també es desprèn que cada cop els recursos sociosanitaris tenen més persones usuàries com
a conseqüència de l’envelliment progressiu i que la mortalitat o els ferits per accidents de
trànsit al municipi s’ha rebaixat de forma significativa.
D’altra banda, també es va presentar una enquesta sobre hàbits de salut que s’ha fet a
l’alumnat de 4t d’ESO del municipi amb l’objectiu d’identificar factors de risc. Entre d'altres
dades, a l'enquesta apareix que la mitjana d’edat de la primera vegada que es fuma tabac és
als 13 anys i la mitjana d’edat d’inici de consum d’alcohol és els 14 anys igual que la primera
consumició d’altres substàncies adictives. A l’enquesta també es va preguntar sobre l’estat
d’ànim i les relacions amb els altres, les activitats de lleure, l’ús de les tecnologies,
l’alimentació o hàbits de salut relacionats amb la sexualitat.
Tant els resultats de l’enquesta com de l’informe dels indicadors de salut estan disponibles
en la seva integritat a la web municipal.
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A la Jornada es va informar sobre el Pla de Salut Local que començarà al gener de 2018 i és
previst que s’enllesteixi a mitjans d’any amb l'objectiu d'esdevenir el document marc per a
les actuacions en matèria de salut a desenvolupar per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat,
amb l’objectiu principal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Per aconseguir
aquest objectiu, el concepte de salut pública ha d'esdevenir global i transversal entre totes
les àrees del consistori ja que consistirà en incidir en totes les àrees vitals de les persones:
l'habitatge, els serveis, els accessos, el transport públic, l'oci, els espais naturals, etc.
La jornada va acabar amb un seguit de tallers participatius organitzats per Spora Energies
per tal de recollir propostes per fer Olesa més saludable.

Figura 20: Cartell de la Jornada de Salut Pública, 2017. Font: pròpia

32

Pla Local de Salut
A la Junta de Govern Local d’Olesa de Montserrat celebrada el dia 25 de juliol de 2017, adoptà
l’ acord de l´elaboració del Pla Local de Salut d´Olesa de Montserrat.
A tal efecte, es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció per a aquest projecte.
La Presidència delegada de l´Àrea d´Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, en
data 13 de novembre de 2017, va dictar un decret (ref. reg.11373/17) pel qual s´aprova
l’atorgament a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat de la següent subvenció per a aquest
projecte per un import de 12.523 € que es va acceptar per decret d’alcaldia l’1 de desembre
de 2017.
Les despeses justificables són de capítol I,II i IV entre l’1 de gener de 2017 i el desembre de
2017. La justificació s’ha d’entregar com a màxim al final de març de 2018.
Posteriorment, aquest ens local va sol·licitar una pròrroga d’execució i justificació a la
Diputació de Barcelona.
Està previst contractar una empresa per elaborar el pla local de salut.

Conveni de Col·laboració amb l’agència de Salut Pública 2017-2020.
A la Junta de Govern Local del 23 de maig de 2017 es va aprovar el conveni de col·laboració
amb l’ASPCAT (Agència de Salut pública de Catalunya) fins al 31 desembre de 2020.
Els serveis que atorga a l´Ajuntament aquest conveni són imprescindibles em matèria de
suport tècnic i inspeccions en varies matèries competencials locals:

Activitats
Subdirecció General
de Coordinació de la
Salut Pública a
Barcelona i Girona /
ASPCAT

1. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DE LA CONTAMINACIÓ DEL MEDI
Suport tècnic (establiments de criteris, objectius i metodologia d’inspecció) per al control
de al instal·lacions de baix risc per a la transmissió de la legionel·losi.

Activitats

2. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DE LES AIGÜES DE CONSUM PÚBLIC

Subdirecció General
de Coordinació de la

Nombre/Periodicitat:

A demanda de l’Ajuntament

Activitats de control de l’aigua d’acord amb els criteris de risc sanitari i en funció del
Programa de Vigilància de les Aigües de Consum Humà de Catalunya del Departament
de Salut.
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Salut Pública a
Barcelona i Girona /
ASPCAT

Suport i assessorament en casos d’incidències greus en la xarxa de subministrament
d’aigües de consum públic del municipi.
Assessorar en la participació en el Sistema Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).

Activitats
Subdirecció General
de Coordinació de la
Salut Pública a
Barcelona i Girona /
ASPCAT

3. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT EN ELS ESTABLIMENTS PÚBLICS I INDRETS
HABITATS.
Elaboració de l’informe sanitari (acta d’inspecció) previ de funcionament
d’establiments i de les instal·lacions següents:
a) Piscines.
b) Establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació.
A demanda de l’Ajuntament. Màxim 3 / any
Nombre/Periodicitat
Inspecció sanitària per al control de l’aplicació de la normativa sobre les condicions
sanitàries que han de complir els establiments de tatuatge, pírcing i
micropigmentació.
Nombre/Periodicitat

Activitats
Subdirecció General
de Coordinació de la
Salut Pública a
Barcelona i Girona /
ASPCAT
Activitat
Subdirecció General
de Coordinació de la
Salut Pública a
Barcelona i Girona /
ASPCAT

4. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DELS PRODUCTES ALIMENTARIS.
Execució de les activitats de control sanitari en els diferents sectors de competència
municipal condicionats a criteris de gestió de risc.
Nombre/Periodicitat

Activitat

Subdirecció General
de Coordinació de la
Salut Pública a
Barcelona i Girona /
ASPCAT

A demanda de l’Ajuntament. Màxim 10 /any

5. EDUCACIÓ SANITARIA EN L’ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ DE LA SALUT
Suport tècnic o assessorament, documentació i eines informatives adreçades als principals
problemes de salut de l’àmbit de la protecció de la salut (alimentari i ambiental)
Nombre/Periodicitat:

Activitat
Subdirecció General
de Coordinació de la
Salut Pública a
Barcelona i Girona /
ASPCAT

A demanda de l’Ajuntament. Màxim 2 / any

A demanda de l’Ajuntament.
6. GESTIÓ DE DENÚNCIES

Suport tècnic en el cas de denúncies, en l’àmbit de la protecció de la salut, a
establiments alimentaris. Inclou la visita d’inspecció i la proposta d’adopció de
mesures cautelars i/o del procediment sancionador, en cas necessari.
Nombre/Periodicitat:

A demanda de l’Ajuntament. Màxim 3 /any

8.1 Suport tècnic, suport jurídic i suport administratiu en la tramitació d’expedients
de les mesures cautelars i dels expedients sancionadors que es derivin de les
activitats de controls dels serveis amb conveni.
Aquesta activitat suposa el suport (no la gestió), en qualsevol de les fases de tramitació
d’un expedient. En aquest supòsit, l’ens local podrà sol·licitar, entre d’altres activitats:
l’assessorament tècnic, l’assessorament jurídic en els procediments i/o l’obtenció de
models de procediment.
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Activitat
Subdirecció General de
Coordinació de la Salut
Pública a Barcelona i
Girona /
ASPCAT

9. LA PROMOCIÓ DE LA SALUT I LA PREVENCIÓ DE LA MALALTIA
Suport tècnic o assessorament, documentació i eines informatives adreçades a la promoció
de la salut i prevenció de la malaltia d’acord amb la Cartera de serveis de salut pública
de la Secretaria de Salut.
Nombre/Periodicitat:

A demanda de l’Ajuntament.

Desfibril·ladors i tallers d’autoprotecció
Al juny de 2015, mitjançant un contracte de leasing per un període de 4 anys, es va
formalitzar l’adquisició d’un aparell desfibril·lador mòbil. Aquest contracte continua vigent.
Aquest ens local té adquirits 3 desfibril·ladors propis, 1 al 2013 i 2 al 2016, situats al Pavelló
Salvador Boada, Pavelló de basquet, i Pavelló Sant Bernat.
La Comunitat Minera Olesana va finançar l’adquisició de un desfibril·lador situat al Mercat
Municipal sedentari d’Olesa de Montserrat.
A més a més, a l’any 2017 s’ha adquirit un desfibril·lador mòbil “Rescue Sam” per a cedir a
les entitats locals.
Durant l’any 2017, s’han realitzat 4 tallers d’autoprotecció i suport vital bàsic i DEA
(Desfibril·lació Externa Automatitzada) per a la ciutadania a l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat:
-

30/03/2017 – 19 persones
15/06/2017 – 11 persones
21/09/2017 – 10 persones
15/12/2017 – 10 persones
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Figura 21: Cartell Taller d’autoprotecció, suport bàsic i DEA, 2017. Font: pròpia

Durant aquest any s’han realitzat varies formacions especialitzades als centres escolars
per a cicle superior de primària i segon cicle d’ESO i per a professors:
Data
10/5/2017
10/5/2017
10/5/2017
10/5/2017
20/3/2017
31/3/2017
2/5/2017
2/5/2017

Activitat

Lloc

TALLER BASIC D'AUTOPROTECCIÓ CIRCLE SUPERIOR DE PRIMARIA
TALLER BASIC D'AUTOPROTECCIÓ CIRCLE SUPERIOR DE PRIMARIA
TALLER BASIC D'AUTOPROTECCIÓ CIRCLE SUPERIOR DE PRIMARIA
TALLER BASIC D'AUTOPROTECCIÓ CIRCLE SUPERIOR DE PRIMARIA
TALLER BASIC D'AUTOPROTECCIÓ ,
SUPORT VITAL BÀSIC I DEA - PROFE.
BLANXART
TALLER BASIC D'AUTOPROTECCIÓ ,
SUPORT VITAL BÀSIC I DEA CIUTADANIA
TALLER BASIC D'AUTOPROTECCIÓ I
SUPORT VITAL BÀSIC - 2on CICLE
d'ESO
TALLER BASIC D'AUTOPROTECCIÓ I
SUPORT VITAL BÀSIC - 2on CICLE
d'ESO

ESCOLA
MONTSERRAT
ESCOLA
MONTSERRAT
ESCOLA
MONTSERRAT
ESCOLA
MONTSERRAT
INS DANIEL
BLANXART
ESCOLÀPIES
DAINA ISARD
DAINA ISARD

Taula 22: Cartell Taller d’autoprotecció, suport bàsic i DEA, 2017. Font: pròpia

3.2.3

Costos
DEA
Capitol II
Cartell Promoció tallers DEA
Quota Lloguer DEA

Capitol VI
Adquisició DEA

36,30
725,27
761,57

1.073,27

Capítol I
3.324,66

Total despesa
5.159,50
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PROMOCIÓ DE LA SALUT
Capitol II
"Regeneració Urbana"
"Olesa, Posa't en forma"
"FesTa la Teva"
Jornada de Salut Pública
Material per a activitats educatives
Promoció Salut - Diversos

10.997,65
3.738,90
2.815,10
217,80
191,43
3.901,28
21.862,16

Capítol I
13.298,66

Total despesa
35.160,82

3.3

Seguretat alimentària

3.3.1

Descripció

Els ajuntaments tenen assignades competències adreçades a la prevenció dels riscos per a la
salut relacionats amb els aliments en les activitats del comerç minorista, la restauració, la
producció d'àmbit local i el transport urbà d'aliments.
3.3.2

Resultats

Guia per a l’aplicació dels autocontrols als establiments minoristes d’alimentació
Els autocontrols són una sèrie d´activitats necessàries per prevenir i controlar els perills
sanitaris i per acreditar que es garanteix la seguretat dels productes alimentaris.
Aquesta guia pretén ser una guia pràctica per aplicar el sistema d´autocontrols en els
establiments de restauració i menjars preparats per emportar, per tal d´evitar o reduir els
perills de contaminació dels productes elaborats o manipulats, i així garantir la seguretat i
salubritat dels aliments servits o comercialitzats.
S’han imprès 350 exemplars d’aquesta guia elaborada en 2017 per a una pròxima
distribució i presentació.
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Figura 23: Portada guia seguretat alimentària, 2017. Font: pròpia

Inspeccions de Seguretat Alimentària.
S’han inspeccionat 17 establiments alimentaris atès al conveni d’aquest ens local amb
l’ASPCAT segons el mapa de risc de seguretat alimentària existent i seguint el protocol del
PROMSA (Programa Municipal de Seguretat Alimentària d’Olesa de Montserrat)
A més a més, i relacionats amb denúncies ciutadanes , l’ASPCAT va realitzar 4 inspeccions
addicionals a tres establiments alimentaris.
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Activitats de promoció de la Seguretat Alimentaria

El Curs de manipuladors d’aliments és una formació adreçada a totes aquelles persones que
per la seva activitat laboral estan en contacte amb els aliments durant qualsevol de les etapes
de producció, transformació i distribució.
Durant el 2017 s´han realitzat dos cursos de manipuladors d´aliments:
-

26 d’octubre – 22 assistents
30 de novembre – 35 assistents

El 7 de novembre es va realitzar una xerrada sobre els al·lèrgens on es va donar a conèixer
als establiments alimentaris i a la ciutadania la informació que s’ha d’oferir a les persones
consumidores en el cas dels aliments que s’ofereixen sense envasar, els envasats als llocs de
venda a petició del comprador/a, i els envasats per a la seva venda immediata.

3.3.3

Costos

Seguretat Alimèntària
Capítol II
Formació Manipulador d'aliments
Guia d'autocontrol

462,10
2.458,72
2.920,82

Capítol I
4.987,00

Total despesa
7.907,82
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3.4

Sanitat ambiental

3.4.1

Descripció

Les actuacions a sanitat ambiental s’adrecen al control i la vigilància dels agents físics,
químics i biològics presents en el medi, en els equipaments i espais públics i indrets habitats,
que poden generar riscos per a la salut, així com també activitats de gestió dels riscos
derivats de l’entorn biològic.
3.4.2

Resultats

Aus Urbanes
L’any 2015 l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es va afegir als ajuntaments que realitzen el
control de la població de coloms mitjançant el control de la natalitat, és a dir mitjançant un
mètode que n’evita el sacrifici.
El control de la natalitat es realitza mitjançant el sistema Ovistop. Aquest producte és blat de
moro recobert amb nicarbazina com a principi actiu, a més de tenir també un recobriment
hidròfug per conservar el producte en bon estat davant la humitat. Diàriament s’han de
subministrar uns 10gr d’aquest producte per colom per tal d’inhibir la posta d’ous.
Els dispensadors escampen l’Ovistop en un radi aproximat de 2 metres al seu voltant
mitjançant un petit motor automàtic i programable. S’han programat per actuar a primera
hora del matí per tal d’assegurar-se de que els coloms tinguin gana i acudeixin a menjar el
fàrmac.
Com a mínim una vegada al mes s’han reomplert el dipòsits amb Ovistop i s’ha verificat que
les piles amb les que funcionen estiguessin carregades.
Hi ha instal·lat un dispensador a la Plaça Tercio Nostra Senyora i un altre a la Plaça de
l’Oli. En aquest dispensador hi ha hagut varis actes de vandalisme i es proposa situar-lo en
algun lloc més inaccessible com el terrat del Teatre de la Passió.
El tractament d’enguany es va iniciar en data 24 d’octubre de 2017, és a dir pràcticament
un any desprès de finalitzar l’anterior temporada de tractament.
El fet d’iniciar el tractament d’enguany a finals del mes d’octubre comporta que:
1. Encara no hi hagi hagut prou temps d’actuació com per veure cap efecte significatiu del
tractament. S’haurà d’esperar com a mínim a que hagin transcorregut 6 mesos.
2. Gairebé ha passat un any sense tractament entre la finalització de l’anterior tractament i
l’inici del d’enguany. Aquest fet conjuntament amb el fet de partir d’una població reduïda i
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que per tant tenia recursos suficients al seu abast haurà causat un augment de la població
significatiu.

Taula 24:Resultat dels censos de coloms durant el tractament amb Ovistop. Font: Ambiens

Figura 25: Mapa de densitat de coloms a Olesa de Montserrat. Font: Ambiens
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Queda pendent del contracte de 2017 instal·lar un dispensador situat a l´edifici de
l’Escorxador per controlar la població d’aus urbanes a la zona del barri de La Central, on han
hagut més queixes i on la densitat de la població de coloms es més gran.
Com a novetat, el contracte inclou la gestió de queixes ciutadanes envers les aus urbanes.
Legionel·losi
La prevenció i control de la legionel·losi, d'acord amb el Reial Decret 865/2003 , i el Decret
352/2004, insta els municipis a dur a terme una sèrie d’activitats:
-

-

Manteniment i control del cens d’empreses amb torres de refrigeració i
condensadors evaporadors.
Funció inspectora de les instal·lacions de baix risc: humectadors, fonts
ornamentals, sistemes urbans de rec per aspersió, elements de refrigeració per
aerosolització a l’aire lliure, sistemes d’aigua contra incendis, sistemes d’aigua
interiors d’edificis no previstos a l’article 2.2.c del decret 352/2004 i altres aparells
que acumulin aigua i puguin produir aerosols.
Programes d’autocontrol (manteniment, neteja i desinfecció) basats en el sistema
d’anàlisi de perills i punts de control crític per a la prevenció de la legionel·losi en
les instal·lacions de titularitat municipal.

El departament de Salut Pública i Consum va abonar un filtre d’aigua per a la piscina a efectes
de control sanitari i de legionel·losi.
Així mateix es compleix el protocol de legionel·losi per a instal·lacions d’alt riscs consistent
en analítiques i una desinfecció anual.
S’ha actualitzat i fet els requeriments d’informació a les empreses del municipi per tal de
mantenir el cens de Torres de refrigeració i condensadors evaporadors amb la informació
correcta.
Piscines d’ús públic i poliesportius
El control sanitari de les piscines d'ús públic i dels poliesportius té com a objectiu principal
avaluar les condicions higienicosanitàries d'aquests establiments d'ús públic.
En el cas de les piscines, caldrà que s’ajustin als requisits que determinen el decret 95/2000 i
el decret 165/2001.
L’Ajuntament ha realitzar els següents controls de superfícies en el vestuaris de les zones
esportives i d’aigua de les piscines i ha afegit 2 controls més a la piscina d’hivern:
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Pavelló Bàsquet

Pavelló Sant Bernat

Pavelló Salvador
Boada

Vestuaris Hoquei

8

9

8

8

8

8

8

9

8

8

8

8

8

8

8

8

24

24

24

24

Piscina Estiu

Piscina Hivern

2

Camp de futbol

Gener

Superfícies

Piscina Estiu

Mes

Piscina Hivern

Aigua

Febrer
Març

2

Abril
Maig

2

Juny
Juliol

2

Agost
Setembre

2

8

2

8

2

8

2

Octubre
Novembre

8

9

24

27

2

Desembre

ANUAL

12

TOTALS

6
18

24

171

Taula 26: Planificació dels controls d’aigües de piscines i superfícies de vestuaris 2017. Font: COBAC

3.4.3 Costos
Sanitat Ambiental
Capitol II
Control Sanitari dels vestuaris i aigua en zones esportives
Aus Urbanes

4.309,48
2.646,28
6.955,76

Capítol I
4.987,00

Total despesa
11.942,76
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4. Atenció ciutadana i tràmits
4.1

Instancies, trucades, visites

Hi han hagut 269 peticions totals en el registre d’entrada:

REGISTRE D'ENTRADA
CONSUM

2; 1%
ADMINISTRACIÓ

5; 2%
6; 2%

1; 0%

8; 3%

ANIMALS

INSALUBRITAT

15; 6%

PRESSUPOSTOS

27; 10%
122; 45%

ENTITATS

TRÀMIT
EXPEDIENT

39; 15%
VARIS

SEGURETAT
ALIMENTÀRIA

44; 16%
SALUT PUBLICA QUEIXA CAP

Taula 27: Classificació del Registre d’entrada, 2017. Font: pròpia
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CONTACTES AMB ADMINISTRACIONS
20

9

5

4
3

2
1

INFORME
INSALUBRITAT

MOCIÓ

SALUT PÚBLICA

SUBVENCIONS

INFORME
PISCINA

MOSQUIT TIGRE SÍNDIC GREUGES

Taula 28: Classificació registre d’entrada – contactes amb administracions, 2017. Font: pròpia

ANIMALS DE COMPANYIA
17

10

7

3
2

ALTA

BAIXA

DENÚNCIA

INFORMACIÓ

LLICÉNCIA

Taula 29: Classificació registre d’entrada – Animals de companyia, 2017. Font: pròpia
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INSALUBRITATS VÀRIES: INSTÀNCIES - QUEIXES
11

4

4

4
2

INSALUBRITAT
GÈNERIC

AUS URBANES

SEGURETAT
ALIM.

ROSEGADORS

PANEROLES

1

1

MOSQUIT TIGRE

SOROLLS

Nota: No inclosos animals de companyia
Taula 30: Classificació registre d’entrada – 2017, 2017. Font: pròpia

A través del servei “LÍNIA VERDA” han arribat 13 peticions, encara que totes tenen l’epígraf
de “Control de Coloms”, hi ha una diversificació de temes:

Data / Hora Observacions
24/11/2017 maiz por toda la acera
23/9/2017 La Gent torna a donar de menjar Coloms plaça Oli i
plaça Catalunya cal nova campanya civisme en
aquest aspecte
17/6/2017 Tenemos día si día no polluelos en el suelo de
nuestrapuerta y cagadas por toda la cera
inumanodebería venir alguien y trasladar los nidos y
el ajuntamientodeberíahacersecargo de limpiar la
hacera con una kartcher por que yo lo intento con
escoba rascando y es impossible muchas gracias
espero sucontestacion
6/6/2017 Colom mort. Esta a la gespa que hi ha al costat de
l'escala i la rampa del parc municipal.
23/5/2017 Agradecería pusieran remedio a la plaga de palomas
que hay en el edificio(...) para así poder realizar de
forma natural la correcta utilización de la terraza,
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22/5/2017 Bon dia Crec que seria bona idea que en algunes
fonts del poble hi haguessin bebedors pels gossos.
Cordialment, (...)
3/5/2017 Prueba lv
26/4/2017 Coloms en edifici abandonat. Excrements a la vorera.
Demanem control de coloms a l'edifici. Requeriment
a la propietat.
16/4/2017 Colom mort entre l ajuntament i l estatua d
agermanament
23/3/2017 Després d,un quants mesos de la meva queixa sobre
la plaga de coloms que estem patint en aquesta zona,
la situació continua igual. Aquest es l,estat en el que
es troba el toldo de casa meva ple d,excrements.
Demano posin sol.lució el més aviat possible. Fa molt
temps que tebim el problema.
26/2/2017 Que ha pasat AMB el DEA?
16/2/2017 Buenos dias, ayer detecté en esta obra sin terminar
este foco de agua y futuronido de mosquitos
19/1/2017 Estat lamentable de ça Terrazza molte brutícia i pot
provocar animals
Taula 31: Entrades registrades al servei “Línia Verda”, 2017. Font: pròpia

S’han pogut respondre les peticions on s’hagi aportat tota la informació requerida per
aquest departament.
El nombre de trucades telefòniques a l’extensió 4240 han estat un total de 1030 trucades:
-

282 trucades entrants exteriors
789 trucades sortints exteriors
295 comunicacions internes

El nombre de trucades telefòniques a l’extensió 4241 han estat un total de 2049 trucades:
-

383 trucades entrants exteriors
949 trucades sortints exteriors
717 comunicacions internes

El nombre de visites no concertades actualment no es té quantificat, però la mitjana seria de
3 visites setmanals: visites per atendre les queixes que posteriorment es registren via
instància o bé per informar-se de temes relacionats amb animals de companyia, seguretat
alimentària, consum, informació relativa a convivència veïnal (insalubritat d’habitatges),
plagues o activitats del departament.
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4.2

Expedients i tràmits realitzats

El registre de sortida mostra un número total de 227 actuacions:

REGISTRE DE SORTIDA
5; 2%
1; 0%

9; 4%
13; 6%

CONSUM
SANITAT AMBIENTAL

23; 10%

ACTUACIONS INSTÀNCIA
ACTUACIONS EXPEDIENTS

25; 11%

ANIMALS DE COMPANYIA

151; 67%

ADMINISTRACIONS
ENTITATS

Nota: Resposta actuacions per a instància d’animals està afegida a Animals de Companyia
Taula 32: Sortides registrades-, 2017. Font: pròpia

INSTÀNCIES
11

4
2

2

2

1

1

Taula 33: Resposta actuacions instància, 2017. Font: pròpia
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Durant el 2017 s’ha treballat amb els següents expedients , no tots actualment oberts, la resta
de tràmits es realitzen amb documents que s’incorporen en expedients d’altres
departaments:

Exped.

Títol

2017/3322

INSPECCIÓ ANIMALS

2017/3311

CREACIÓ AD

2017/3287

LLICÈNCIES PER LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

2017/3247

CREACIÓ AD

2017/3289

PROJECTE REGENERACIÓ URBANA

2017/3067

CONTRACTE PLA DE SALUT

2017/2775

LLICÈNCIES PER LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

2017/2511

INSALUBRITAT

2017/2368

INSALUBRITAT

2017/2362

INSALUBRITAT

2017/2262

INSALUBRITAT

2017/2209

LLICÈNCIES PER LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

2017/2115

AUTORITZACIÓ ACTIVITAT PÚBLICA

2017/2090

INSALUBRITAT

2017/2084

APROVACIÓ DE CONVENIS AIAC

2017/2016

LLICÈNCIES PER LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

2017/2029

ACTUACIONS DAVANT D'ALERTES SANITÀRIES

2017/1983

PROGRAMES DE PROMOCIÓ I PROTECCIÓ DE LA SALUT

2017/1454

APROVACIÓ DECRET PROTOCOL DE RECOLLIDA D'ANIMALS

2017/0127

SUBVENCIONS DIBA

2017/0708

CONVENI ASPCAT

2016/1662

ORDENANÇA DE CONTROL,PROTECCIÓ I TINENÇA D'ANIMALS

2013/0533

CONVENI ACAIMA

Taula 34: Llistat d’expedients. Font: pròpia
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5 – Pressupost
Valors de despeses i ingressos

Salut Pública

Total Despeses
78.894,69 €

Capítol I
28.259,64 €

Capítol II
47.986,79 €

Total Ingressos
77.123,20 €

Capítol IV
1.575 €

Capítol VI
1.073,26 €

TOTAL INGRESSOS - DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Seguretat Alimentària

Pla de Salut

Regeneració Urbana

15.000,00 €

12.523,00 €

11.000,00 €

Promoció de la Salut

Sanitat Ambiental

DEA

20.000,00 €

15.000,00 €

3.600,20 €
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Detall de despeses per activitats realitzades

Salut Pública

ANIMALS DE
COMPANYIA
18.723,81€

DEA
5.159,50 €

PROMOCIÓ
SALUT
35.160,82€

SANITAT
AMBIENTAL
11.942,76 €

SEGURETAT
ALIMENTÀRIA
7.907,82 €
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