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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:
-

•

PROMOCIÓ DE LA SALUT:
-

•

Elaboració i manteniment del cens municipal d’animals de
companyia.
Atorgament de llicències per a la tinença de gossos potencialment
perillosos.
Campanyes de sensibilització per la tinença responsable dels
animals de companyia.

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:
SANITAT AMBIENTAL
-

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.

-

Prevenció i control de la legionel·losi
▪

▪
▪

Elaboració i manteniment del cens municipal
d´instal·lacions d´alt risc (empreses amb condensadors
evaporadors i torres de refrigeració).
Programa d’autocontrol prevenció legionel·losis en
instal·lacions de titularitat municipal d’alt risc.
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.
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-

-

Gestió del risc per a la salut pública derivat de la contaminació del
medi
▪

Establiment d’un programa municipal de vigilància i
control de poblacions d'aus urbanes (coloms i altres
ocells).
• Programa de vigilància i control de plagues
(rosegadors i insectes).
• Implementació de campanyes de prevenció i
control de mosquits.

▪

Gestió del risc per a la salut pública als equipaments
públics i habitatges

▪

Aplicació d’un programa municipal de control sanitari de
piscines d’ús públic i poliesportius.
• Intervenció municipal en casos d'insalubritat en
habitatges.

▪

Control sanitari dels establiments
micropigmentació i pírcing

▪

Autorització sanitària de funcionament.
• Realització d’inspeccions per comprovar les
condicions sanitàries i mesures d’higiene dels
establiments que realitzen tatuatges i pírcings.

de

tatuatge,

SEGURETAT ALIMENTÀRIA
•

•
•

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.
Registre i cens establiments alimentaris
minoristes i elaboració mapa de risc.
Realització de formació bàsica de manipulador
aliments adreçat a la població del municipi.
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•

MUNICIPI CARDIOPROTEGIT
-

Gestió i manteniment d’aparells desfibril·ladors al municipi.
Realització de tallers autoprotecció, suport vital bàsic i DEA
a la ciutadania.

NORMATIVA REGULADORA DEL SERVEI
-

-

-

-

Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya.
Llei 18/2009, de salut pública.
Decret legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals.
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
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.
RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s´estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l´aigua de consum humà.
RD 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s´estableixen els criteris
tecnicosanitaris de les piscines.
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.
Reglament 853/2004, de 29 d´abril de 2004, pel qual s´estableixen
les normes específiques d´higiene dels aliments d´origen animal.
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.
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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
Personal:
•
•
•

Victoria Gázquez Panduro | Responsable del departament de Sanitat
i Consum | Ext. 3500 | gazquezpv@olesademontserrat.cat
Ricard Ignasi Garro Segado | Administratiu | Ext. 3502
| garrosr@olesademontserrat.cat
Tànit Morón Simón | Suport tècnic de Salut | Ext. 3501 |
moronst@olesademontserrat.cat
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3. Activitats realitzades
3.1 Animals de companyia
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
L’Article 14.1 i 14.2 de la citada legislació diu que:
“14.1 Es crea el Registre general d'animals de companyia (ANICOM), 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 2018

S’ha de tenir en compte que les baixes del cens poden venir donades tant per
defunció de l’animal com per canvi de residència a un altre municipi.
En relació a les altes, veterinaris i organitzacions animalistes poden registrar i
donar de baixa animals de companyia, ja sigui de manera telemàtica, mitjançant
accés a l’aplicació de l’ANICOM, o a través d’un correu postal a la Direcció de
Medi Natural que posteriorment envia a l’Ajuntament per a la introducció a
l’ANICOM.
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Figura 2: Distribució d’altes i baixes al cens per espècies
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Figura 3: Comparativa 2014-2019 de les dades del cens

Es comprova una tendència estable en el nombre d’altes d’animals de companyia
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

12

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 de tinença i conducció d’animals potencialment perillosos, 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 d’atorgament de
la llicència.
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. Fins el mes de desembre
de 2018 aquest departament no ha tingut accés electrònic al Registre de Penals
i Rebels.
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.
Durant l’any 2018, s’han atorgat 12 llicències de tinença d’animals potencialment
perillosos registrades en aquest Ajuntament de les 22 sol·licitades. 1 llicència
atorgada s’ha hagut de modificar per error en el nom de l’animal i 2 s’estan
tramitant durant el 2019.
La manca de documentació requerida és el motiu de no atorgament de la resta
de sol·licituds registrades.
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Figura 4: Comparativa 2013-2018 del nombre de llicències atorgades
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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 de col·laboració 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.
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 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 955,90 €. Aquesta
quantitat s’ha establert en funció de la població del municipi, 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
Amb aquesta finalitat, el Consell va facilitar a l’Ajuntament les claus que li
permeten 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.
L’Any 2018 s’ha prorrogat el conveni amb l’AIAC.

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 produeix en data 26 de gener de
2018, 15 dies després de la seva publicació de la seva versió definitiva en el
BOPB.
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En data 27 de setembre de 2018, en sessió ordinària del ple municipal es va
aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança de Control, Protecció i Tinença
d’Animals.
La modificació va consistir en afegir el següent paràgraf com a apartat 4 de
l’article 54 de la mateixa:
“El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució a l’interessat serà de 6
mesos a comptar des de la data d’incoació del procediment sancionador.”
La modificació de l’Ordenança es va aprovar definitivament el dia 12 de
desembre de 2018.
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 amb l’objectiu de promoure la identificació
d’animals de companyia, el registre al Registre General d’Animals de Companyia
(ANICOM), i l’ús d’una placa identificadora per part de l’animal.
La campanya “Per una tinença responsable” es va iniciar l’1 de desembre de
2017 i va tenir una durada de 2 mesos, fins el 31 de gener de 2018.
Durant el temps que va durar la campanya, els Agents Cívics van informar i
repartir tríptics a les persones propietàries/posseïdores de les obligacions
d´identificar i censar els seu animals de companyia, així com de l´obligació de
dur, quan els passegin per la via pública, una placa identificadora al collar, amb
les dades de l´animal i del propietari.
Es van col·locar cartells informatius i es va informar les associacions de veïns, i
altres entitats relacionades amb els animals de companyia com els caçadors o
els centres d’ensinistrament.
Un cop aprovada definitivament l´Ordenança d´animals de companyia, la Policia
local va iniciar una campanya de control dels animals de companyia.
En aquesta campanya es demanava a la persona propietària/posseïdora la
documentació que acredités la identificació de l’animal i el cens al Registre
General d´Animals de Companyia. En cas que la persona no aportés la
Salut Pública. Memòria 2018
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documentació, se l´advertia que tenia un termini de 10 dies per regularitzar la
situació administrativa.
Aquesta campanya es va iniciar el 9 de gener de 2018 i va finalitzar el 4 d’abril
de 2018. Després d’aquesta data segueix vigent com a servei genèric de la
Policia Local.
Des de l’inici de la campanya, les persones que censen els seus animals de
companyia reben un resguard per recollir una placa identificadora que obsequia
l’Ajuntament, en el termini màxim de dos mesos des de la data d´inscripció al
Registre General d´Animals de Companyia.

Figura 5: Díptic informatiu, 2017. Font: pròpia

Paral·lelament a la campanya de Cens es va dur a terme una campanya
d´identificació als centres veterinaris col·laboradors, des del 15 de desembre fins
al 15 de gener, a un preu de 20 €, amb l’objectiu d’incrementar el número
d’animals de companyia identificats. (Es fa difusió als mitjans de comunicació).
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Figura 6: Per una tinença responsable, 2017-2018.

Figura 7: Abans de censar-lo xipa’l , 2017-2018. Font:pròpia

Durant la campanya “Per una tinença responsable” es van censar a l’ANICOM
(Registre General d’Animals de Companyia) 231 animals entre l’1 de desembre
de 2017 i el 31 de gener de 2018, dels que:
•
•

208 gossos
23 gats

Com a conseqüència de la campanya “Per una tinença responsable” i de la
campanya de control de la Policia Local, fins a data 14/05/2018 es van censar
739 animals de companyia, del que:
•
•
•

697 gossos
41 gats
1 fura
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Figura 8: Comparativa d’altes del cens municipal d’animals dins del període de campanyes de cens
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Tenint en compte que entre els anys 2007 i 2017 s’havien censat 853 animals de
companyia a l’ANICOM, es considera que la campanya ha estat molt efectiva i
ha contribuït, conjuntament amb la campanya de control de la Policia Local, a la
disminució del número de queixes ciutadanes relacionades amb els animals de
companyia.
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Figura 9: Comparativa d’altes del cens municipal d’animals dins del període de campanyes de cens
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Campanya Soc Responsable 2018
Entre el 5 de febrer i el 5 de maig de 2018, FAADA (Fundació per
l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals), va dur a terme la 7a
Campanya d'esterilització i/o identificació d'animals de companyia.
Aquesta campanya consisteix en la identificació/esterilització d’animals de
companyia a preus reduïts i descomptes en serveis d’educadors canins, ja que
els problemes de comportament són una de les causes més habituals
d’abandonament.
El departament de Salut Pública va col·laborar en la campanya enviant la carta
informativa de la campanya als centres veterinaris del municipi per demanar la
seva col·laboració, es van imprimir els cartells de la campanya i els Agents Cívics
van penjar-los als plafons informatius del municipi i a centres veterinaris, botigues
d’animals i perruqueries canines.
Tanmateix, des de Comunicació es va fer una nota de premsa amb la informació
de la campanya.
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3.1.3 Costos

ANIMALS DE COMPANYIA
Capítol II
Cens animals de companyia

2.083,62 €

Total Capítol II

2.083,62 €

Capítol IV
Conveni amb l’arxiu d’identificació d’animals de companyia
(AIAC)

955,90 €

Capítol I

5914,75 €

Total despesa

8.954,27 €

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.
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3.2.2 Resultats
Programa Salut Escolar
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. Examen 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.
Per tal de coordinar les visites de les revisions bucodentals i el calendari de
vacunacions, des del Departament de Salut Pública es convoca una reunió amb
tots els centres educatius i els referents de Salut Escolar de CAP Olesa, on es
comprova que el calendari de vacunacions i revisions bucodentals no
coincideixen activitats ja programades als centres educatius.
Des del Departament de Salut Pública es reparteixen els resultats de les
revisions bucodentals als centres educatius i es reparteixen uns estoigs d’higiene
bucodental amb l’objectiu de prevenir la càries dental i fomentar el raspallat dels
dents com a hàbit de salut bucodental. Es van repartir un total de 325 estoigs als
alumnes de primer de cicle inicial.
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Imatge estoig higiene bucodental. Font: Agència Salut Pública de Catalunya

Catàleg activitats educatives

Aquest any 2018 es va revisar el Catàleg d’activitats que es proposen als centres
educatius i en l’àmbit de salut es van fer algunes modificacions amb l’objectiu
d’ampliar les activitats que s’ofereixen en l’àmbit de salut.
Algunes de les activitats que s’ofereixen es realitzen en col·laboració amb CAP
Olesa: Alimentació saludable, consulta oberta, taller de sexualitat per a 3r ESO i
esmorzar saludable.
Hi ha d’altres activitats que les realitza la Diputació de Barcelona, com l’Exposició
de cuida’t les dents, el taller d’autoprotecció i el taller informatiu de riscos
sanitaris de les pràctiques de tatuatge i pírcing.
La resta d’activitats: banc de sang, aprèn, participa i dona, prevenció abusos
sexuals, consciència plena i taller de sexualitat per a 2n ESO el realitzen entitats
externes especialitzades.
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Objectius Generals
Exposició cuida’t les dents

Les cortines d’aire: Un
Conte per prevenir

Banc de Sang

Aprèn, participa i dona

Taller consciència plena

Alimentació saludable

Objectius Específics
• Fomentar salut buco-dental
• Conscienciar de la importància de la higiene bucodental
• Aprendre a distingir entre els bons i els dolents
secrets
• Facilitar i normalitzar l’expressió de sentiments
• Aprendre a comunicar allò que agrada o que no
agrada
• Saber identificar persones a qui demanar ajuda i
maneres de fer-ho
•• Conscienciar
sobredels
la necessitat
dedret
donar
sang
Conèixer els drets
infants i del
sobre
el
• Oferir
l’oportunitat de participar activament en una
propi cos
acció cívica, apropament al camp científic
• Conscienciar sobre la necessitat de donar sang
• Oferir l’oportunitat de participar activament en una
acció cívica, apropament al camp científic
• Introduir la pràctica de l’atenció plena
• Aprendre a enfocar l’atenció de forma deliberada i
compassiva
• Augmentar la consciència corporal
• Facilitar eines gestió emocional
• Incrementar habilitats cognitives
• Incrementar la serenitat i benestar
• Promoure hàbits saludables amb els adolescents
• Conscienciar de la importància d’una correcta
alimentació
• Identificar els grups d’aliments
•• Ensenyar
senzilles d’àpats
Promoure receptes
hàbits alimentaris
saludables

Esmorzar saludable

• Afavorir l’hàbit d’esmorzar a casa i a l’escola
• Aprendre a elaborar un esmorzar saludable

Consulta oberta

• Oferir la possibilitat als alumnes dels instituts una
consulta totalment personal, confidencial, ràpida i
directa entre l’adolescent i personal sanitari per
consultar temes relacionats amb la salut: sexualitat,
addiccions, afectivitat, consum substàncies,
alimentació i dubtes.
• Informació dels serveis en salut que pugui
necessitar en funció de la consulta
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• Possibilitar l’apropament dels alumnes a un
concepte de sexualitat integral i integrador.
• Generar un espai on comunicar experiències,
dubtes i curiositat sobre la sexualitat.
• Abordar la socialització de gènere i rols sexuals
• Qüestionar mites i falses creences associades a la
sexualitat, la identitat i les opcions sexuals.
• Possibilitar l’autoconeixement dels nostres cossos i
el paler
• Conèixer com prevenir les infeccions de transmissió
sexual i facilitar informació dels recursos d’atenció
a la sexualitat
• Potenciar una vivència alliberadora de la sexualitat i
les relacions
• Conèixer en profunditat els pros i contres dels
diferents
mètodesrigorosa
anticonceptius
• Oferir
informació
als adolescents sobre els
aspectes sanitaris relacionats amb les pràctiques
de tatuatge i pírcing.
• Dotar d’eines als adolescents per promoure una
presa de decisions responsables

Taller sexualitat

Taller informatiu sobre
Pràctiques de tatuatge i pírcing

Activitats desenvolupades

Nombre
d'actuacions

Nombre
centres
educatius

Nombre
d'alumnes

Curs

Exposició cuida’t les dents

1

1

104

Cicle inicial
primària

Les cortines d'aire:
Un conte per prevenir

3

2

78

3r
primària

Esmorzar saludable

7

3

149

4t
Primària

Taller consciencia plena

9

5

235

6è
primària
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Taller informatiu riscos sanitaris
de les practiques de tatuatge i
pírcing

9

3

211

4t ESO

Aprèn, participa i dona

1

1

30

Cicles
Formatius

Banc de sang

3

2

81

Cicles formatius
5è primària

Taller sexualitat-Candela

11

4

305

2n ESO

Consulta oberta

3

2

800

ESO i
Batxillerat

Taller sexualitat-CAP

8

3

219

3r ESO

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

Alguns centres educatius han facilitat les seves valoracions d’aquestes
activitats amb una barem de 0 fins a un màxim de 6.

Salut Pública. Memòria 2018
25

Taller de Sexualitat

5,0
Valoració Global de l'Activitat

6,0
6,0

5,0

4,0

Recomenaries aquesta activitat?

6,0
6,0
6,0

5,0

4,0

5,0
Els alumnes s'han mostrat satisfets amb l'activitats
3,0

Els profesionals han desenvolupat l'activitat correctament

El Contingut s'ha ajustat al que figurava a la fitxa
descriptiva

6,0
6,0
6,0
6,0

4,0

6,0
6,0

5,0

El material complementari ha estat l'adequat

4,0
4,0

La activitat s'ha desenvolupat en l'horari previst

6,0
6,0
6,0

4,0

5,0

6,0
6,0

4,0

Les dates han estat apropiades

5,0

4,0

0,0
Escola C - 2on ESO

6,0
6,0
6,0

5,0

4,0

Escola D - 2on ESO

6,0
6,0

5,0

1,0

Escola B - 3er ESO

2,0

3,0

4,0

Escola B - 1er ESO

5,0

6,0

Escola A - CFGM

Figura 14: Valoració taller de sexualitat. Font: pròpia
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7,0

Cuida't Les Dents
Valoració Global de l'Activitat
Recomenaries aquesta activitat?
Els alumnes s'han mostrat satisfets amb l'activitats
Els profesionals han desenvolupat l'activitat
correctament
El Contingut s'ha ajustat al que figurava a la fitxa
descriptiva
El material complementari ha estat l'adequat

La activitat s'ha desenvolupat en l'horari previst
Les dates han estat apropiades
4,4
Escola A - 2er EP

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

Escola A - 1er EP

Figura 15: Valoració taller de sexualitat. Font: pròpia

Piràmide dels Aliments - Escola A - 1er ESO
Valoració Global de l'Activitat
Recomenaries aquesta activitat?
Els alumnes s'han mostrat satisfets amb l'activitats
Els profesionals han desenvolupat l'activitat…

El Contingut s'ha ajustat al que figurava a la fitxa…
El material complementari ha estat l'adequat
La activitat s'ha desenvolupat en l'horari previst
Les dates han estat apropiades
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Figura 16: Piràmide dels aliments. Font: pròpia

A qui va destinat

A alumnes dels centres educatius de llars d’infants, primària i secundària del
municipi.
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Figura 17: Fotografies taller esmorzar saludable. Font: pròpia

Figura 18: Diploma taller esmorzar saludable. Font: pròpia
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Figura 18 i 19: Calendari taller esmorzar saludable. Font: pròpia
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Salut laboral
A l’informe de la primera sessió del comitè mixt de l’Organització internacional
del treball (OIT) i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), celebrada al 1950,
es definia la Salut Laboral com aquella activitat que té com a finalitat “adaptar el
treball a l’home i cada home al seu treball”, que inclou:
-

Fomentar i mantenir el més alt nivell de benestar físic, mental i social dels
treballadors en totes les professions.
Prevenir el dany a la salut en les seves condicions de treball.
Protegir contra els riscos per la salut
Mantenir el treballador en una feina adequada a les seves aptituds
psicològiques i fisiològiques.

A partir de l’any 1999 i a proposta de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut
en el treball es va establir el 28 d’abril com el Dia de la Seguretat i Salut en el
treball.
El dia de la Seguretat i Salut en el treball es van realitzar accions per conscienciar
de la importància per la prevenció de riscos tant a nivell personal com laboral.
Els objectius de la Salut laboral són la prevenció de la malaltia i la promoció de
la salut en l’àmbit laboral.

Objectius Generals

Objectius Específics

Donar visibilitat a la prevenció de
riscos a nivell laboral

• Sensibilitzar de com la prevenció de riscos afecta a
nivell personal i/o laboral

Prendre consciencia de com la
nostra actitud en l’àmbit laboral
repercuteix en la salut

• Oferir eines per abordar l’estrès, l’escolta activa, la
consciencia corporal per ajudar a millorar els reptes diaris.

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

10/05/2018

Taller pausa conscient

28/04/2018 al 06/05/2018

Pancarta commemoració Dia de la Seguretat i Salut
en el treball

28/04/2018 al 12/05/2018

Nota informativa a la intranet municipal amb
documentació de prevenció de riscos laborals
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A qui va destinat

A la ciutadania i als treballadors de l’Ajuntament

Participants
Participació
Calendari

Activitat

10/05/2018

Taller pausa conscient

Home

Dona

9

23

Figura 20: Pancarta dia Internacional de la Seguretat en el treball. Font: pròpia
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Dia internacional d’Acció per la Salut de les Dones
En una reunió de la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Reproductius que va
tenir lloc l’any 1987 a Costa Rica, després de la celebració del V Encuentro
Internacional Mujer y Salud, la Xarxa de Salut de les Dones Llatinoamericanes i
del Carib, va proposar la creació d’un dia d’acció mundial per la salut de les
dones. Així, es va acordar que el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les
Dones es commemoraria cada 28 de maig com una data per a la mobilització i
la reivindicació.
Històricament s’ha accedit a l’avenç mèdic a través d’un model masculí,
posteriorment generalitzat al femení. Actualment, l’evidència científica demostra
que existeixen diferències de gènere entre els homes i les dones en quant a la
salut, i que cal fer estudis tenint en compte aquesta variable per tal de garantir la
prevenció, la major precisió en el diagnòstic i la igualtat de drets de les dones a
ser ateses i tractades eficientment per les seves problemàtiques.
Les activitats realitzades per commemorar el dia d’acció per la salut de les dones
estaven pensades amb l’objectiu d’oferir activitats especifiques relacionades
amb la promoció de la salut de les dones.
Objectius Generals

Objectius Específics

Sensibilitzar a la població sobre
la necessitat de disminuir les
desigualtats en salut amb
perspectiva de gènere

• Oferir tallers específics de promoció de la salut
femenina
• Visibilitat com la desigualtat de gènere afecta a la
salut de les dones
• Conscienciar de com els rols que s’atribueixen a les
dones i les relacions desiguals provoquen una
disminució de la qualitat de vida i un augment de la
probabilitat d’emmalaltir

Activitats desenvolupades
Calendari
28/05/2018

Activitat
•

Taller autoprotecció suport vital bàsic, i DEA
especial simptomatologia dones

31/05/2018

Xerrades “Jo no soc superwoman”

02/06/2018

Taller de cuina per la cura de la salut hormonal
femenina

28/05 al 10/06 de 2018

Exposició “Dones grans, grans dones”

28/05 al 10/06 de 2018

Compra de llibres salut i dones a la Biblioteca
Municipal

A qui va destinat
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Les persones beneficiàries potencials del programa són dones del municipi en
edat adulta
Participants

Calendari

Activitat

28/05/2018

Participació
Home

Dona

Taller autoprotecció suport vital bàsic, i DEA
especial simptomatologia dones

0

8

31/05/2018

Xerrades “Jo no soc superwoman

3

29

02/06/2018

Taller de cuina per la cura de la salut hormonal
femenina

0

9

A qui va destinat

Les persones beneficiàries potencials del programa son dones del municipi en
edat adulta.

Figura 21: Activitats Dia internacional d’acció per a la salut de les dones. Font: pròpia
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Figura 21 a 24: Fotografíes Dia internacional d’acció per a la salut de les dones. Font: pròpia
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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 es va posar en marxa arrel de problemàtiques detectades
relacionades amb els riscos del consum entre joves del municipi, i
específicament entre els menors d’edat.
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.
Amb l’objectiu de fomentar el consum responsable de substàncies i abordar els
riscos associats al consum d’alcohol, cànnabis i altres substàncies proporcionant
informació i facilitar pautes de prevenció i reducció de riscos i apoderar als joves
i adolescents davant de situacions de violència i agressions sexistes a l’espai,
especialment en grups, es va contractar a una entitat externa especialitzada per
tal que 2 educadors socials fessin intervencions en els espais de festa coordinats
amb els organitzadors de la Festa.
La intervenció del FesTa la teva a Olesa de Montserrat el 22 de juny de 2018
s’ha planificat i executat, en coordinació amb els diferents agents participants a
la Festa DJ Jove, seguint un esquema extret de l'experiència de l'edició anterior,
concretat en diferents accions preventives i de reducció de riscos així com
d'acompanyament i derivació.
Tot i que existeix un patró horari majoritari en aquest tipus d'esdeveniments,
aquest pot variar depenent del dia de la setmana en que es realitza l’activitat, la
programació a l’espai o espais que s’estableixen com a prioritaris, la programació
festiva en la resta d’espais del municipi, l’afluència, les franges d’edat del públic,
etc.
En el cas d'Olesa enguany, per exemple, hi han hagut petites variacions respecte
a l'any anterior donat que la festa s'ha realitzat el dia abans de la revetlla de San
Joan, en comptes del dia després (intensitat i expectativa sobre la festa, us de
petards, etc. han pogut variar d'un any a l'altre).
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Objectius Generals
Reduir riscos i incidències
associades al consum d’alcohol
i altres drogues en espais extrafesta entre la població més jove

Fomentar relacions
respectuoses, tant entre
persones com amb l’entorn

A qui va destinat

Objectius Específics
• Fomentar el desenvolupament d’hàbits saludables,
relacions afectuoses i consum crític en la població
adolescent i jove
• Reduir riscos associats al consum d’alcohol,
cànnabis i altres substàncies, oferint informació
rigorosa i crítica
• Complementar el treball de l’equip local
• Oferir una figura educativa de referència en aquests
espais que incorpori la perspectiva de gener i pugui
facilitar un suport en casos d’assetjament masclista
explícit
• Oferir eines complementàries per a realitzar anàlisis
• de la relació d’adolescents i joves en contextos de
festa
• Promoure l’autonomia, l’autogestió de la salut i la
presa de decisions lliure i conscient en adolescents
i joves

Les persones beneficiàries potencials del programa son adolescents i joves que
participen en els espais de festa
Conclusions

Respecte a l’edició anterior de l’any 2017 es destaquen els següents aspectes:
A nivell de públic i usos dels espais: molta presència de famílies participants a la
festa (persones d'edat més elevada, sent que es tracta de la Festa DJ jove) i
moltes amb criatures i fills i filles pre‐adolescents, presents fins a altes hores.
Així, hi havia per exemple criatures fent ús del parc infantil o adolescents prenent
aigua o refrescos als bars dels voltants, fins a hores avançades, així com gent
gran a la zona de ball, fent consums d’alcohol.
En tant que els consums: ritmes més pausats de consum d'alcohol al llarg de la
nit (tot i que presents i constants) i una major visibilitat o presència de consum
de cànnabis.
En tant que relacions entre iguals i de gènere: molta menys conflictivitat i
baralles, alhora que menys agressions sexuals o sexistes d'alta intensitat.
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Dia Mundial Sense Tabac
El Dia Mundial sense Tabac es celebra cada any el 31 de maig. El seu objectiu
és conscienciar sobre els efectes negatius que té el tabac en la salut i el fet que
el seu consum estigui tan normalitzat.
Els estats membres de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) van crear el Dia
Mundial sense Tabac al 1987. Aquest dia mundial és una oportunitat per oferir
informació sobre la importància de deixar de fumar i de les repercussions
negatives que el tabac provoca tant en fumadors actius com passius.

Objectius Generals

Disminuir el consum de tabac

Objectius Específics
• Dotar d’eines i informació per facilitar als fumadors
actius que deixin de fumar
• Donar visibilitat als efectes nocius del tabac
• Conscienciar a la població dels beneficis de deixar
de fumar

Activitats desenvolupades
Calendari

•
Activitat

31/05/2018

Intervenció de CAP Olesa en la ruta urbana per
oferir consells dels beneficis de deixar de fumar

Maig 2018

Repartiment de 300 punts de llibre amb informació
d’entorns sense fum a la població

A qui va destinat

Les persones beneficiàries potencials del programa son la població adulta.

Figura 25: Model punt de llibre entorn sense fum. Font: pròpia
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Setmana lactància materna
La setmana de la lactància materna es va instaurar oficialment per la
Organització Mundial de la Salut i UNICEF l’any 1992, actualment és un
moviment en defensa de la lactància materna.
En Europa es celebra la 41ª setmana de l’any, ja què a l’agost és un període
vacacional. La data es va acordar entenent que un embaràs que comenci el dia
1 de gener, la setmana probable de part i d’inici de lactància seria la setmana 41,
que coincideix a principis d’octubre. De manera consensuada la majoria de grups
de recolzament a la lactància materna inicien la commemoració de la setmana
mundial de la lactància materna el primer diumenge d’octubre.
WABA (Aliance Mundial per l’acció de la lactància materna) que és una xarxa
internacional de persones i organismes que treballa en coordinació amb la OMS
i UNICEF i que des de 1992 s’encarrega de la organització de la Setmana
Mundial de la lactància materna escull un lema i proposa temes i accions a
desenvolupar relacionats amb la lactància materna i els drets de la dona i els
seus fills.
El Departament de Salut Pública va iniciar l’any 2016 la commemoració
d’activitats entorn a la lactància materna i va ser el municipi que va inaugurar la
setmana de la lactància materna del Baix Llobregat.
Aquest 2018 les activitats realitzades entorn a la setmana de la lactància
materna, impulsades des del Departament de Salut Pública en col·laboració amb
CAP Olesa, Hospital de Martorell i altres departaments de l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat s’han programat per tal de crear consciencia sobre la importància
de promoure i recolzar la lactància materna, tant en l’inici com en la promoció
d’una lactància prolongada i facilitar espais on les famílies es puguin trobar i
compartir experiències.
Objectius Generals

Promoure la lactància materna

Objectius Específics
• Dotar d’eines i informació per facilitar la lactància
materna
• Crear espais de trobada amb iguals
• Informar a la població sobre els alts beneficis del
suport a
les mares que practiquen la lactància materna
• Conscienciar sobre la importància d’iniciar i
mantenir la lactància materna
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Activitats desenvolupades

Calendari

Activitat

30/09/2018

Participació
Home

Dona

Ruta urbana: Inauguració Voltem Olesa

2

3

1 i 22/10/2018

Mindfulness per a embarassades

0

3

Dimecres
d’octubre

Pilates embarassades

0

4

4/10/2018

Taller sol pelvià

0

12

11 i 25 d’octubre

Pilates postpart

0

7

15/10/2018

Conte per nadons de 6 a 18 mesos

4

15

16/10/2018

Taller porteo

1

13

18/10/2018

Massatge per nadons de 0 a 6 mesos

1

10

25/10/2018

Xerrada “L’alimentació dels infants a partir
dels 6 mesos: calendaris, textures i objectius”

7

18

26/10/2018

Taller música amb nadons de 18 a 36 mesos

3

10

26/10/2018

Taller música embarassades (anul·lada)

0

1

A qui va destinat

Les persones beneficiàries potencials del programa son famílies amb nadons de
0 a 36 mesos

Figura 26: Cartell Setmana mundial de lactància materna 2018. Font: pròpia

Salut Pública. Memòria 2018
39

Figura 27 a 30.Imatges activitats setmana lactància materna. Font: pròpia
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Contes per a petits lectors
Activitats adreçades a petita infància en el programa anual de la Biblioteca de
contes adreçats als infants per promoure una criança saludable i positiva.
Objectius Generals

Objectius Específics

Millorar les habilitats per la
criança

• Promoure la realització d’activitats adreçades a la
petita infància

Generar espais de vincle i
pertinença

• Facilitar la participació de famílies en activitats dirigides i
crear espais per compartir experiències amb iguals

Activitats desenvolupades

Participació
Calendari

Activitat

14/05/2018
15/10/2018

Home

Dona

Nadons

Contes per nadons de 12 a 24 mesos

2

15

15

Contes nadons de 6 a 12 mesos

4

15

15

A qui va destinat

Les persones beneficiàries potencials del programa son famílies amb nadons de
6 a 24 mesos.

Figura 31. Contes. Font: pròpia
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Intervencions de salut en activitats esportives organitzades pel Seminari
d’Educació Física
El Seminari d’Educació Física és un grup de treball que el forma un representat
de cada centre educatiu del municipi. L’objectiu és fomentar les activitats
esportives amb components no competitius i promoure valors com la solidaritat,
cooperació i treball en equip. Les activitats esportives proposades s’adrecen a
tots els centres educatius i participen tots els alumnes en el mateix dia, amb la
intenció de què els infants del municipi es coneixen en una activitat esportiva i
interactuïn amb altres infants que no pertanyen a la seva classe i fomentar la
cooperació.
El grup de treball esta constituït des del curs 2015-2016, tot i què no va ser fins
el curs 2017-2018 que es va oficialitzar mitjançant el Pla Educatiu Entorn – Pla
Català de l’Esport.
El Seminari d’Educació Física es reuneix mensualment i els departament
d’Esports, Ensenyament i Salut assisteixen a les reunions per concretar les
intervencions i col·laboracions que es duran a terme en les activitats esportives
en horari lectiu.
El Seminari d’educació Física també col·labora activament en fer difusió de les
activitats esportives que organitza el Departament d’Esports i les entitats
esportives del municipi.
El Departament de Salut Pública, s’ha sumat a aquest grup de treball amb
l’objectiu de fer intervencions de salut relacionades amb l’activitat física entre els
alumnes que participen en aquestes jornades i promoure hàbits saludables.
El curs 2017-2018 es van fer activitats a 4t, 5è i 6è de primària i la meta del grup
de treball és incorporar una activitat esportiva en horari lectiu per a cada curs
escolar des d’infantil a secundària.
Objectius Generals

Objectius Específics

Promoure la pràctica d’activitats
esportiva no competitives

• Treballar els valors de solidaritat i cooperació a través de
l’esport
• Promoure hàbits saludables alimentaris: aigua com a
principal font d’hidratació i consum de fruita
• Foment de la no competitivitat entre centres educatius del
municipi
• Donar a conèixer alguns esports no tan majoritaris
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Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

1 i 2 /03/2018

Jornades de minibàsquet 4t primària: entrega d’una
motxilla logotipada amb aigua, fruita i díptics
informatius de consells hàbits saludables

Durant el mes de juny de 2018

Jornades de tir amb arc 5è primària: entrega d’una
motxilla logotipada amb aigua, i díptics informatius
de consells hàbits saludables

15/06/2018

Aguatló 6è primària: entrega d’una motxilla logotipada
amb aigua, i díptics informatius de consells hàbits
saludables

A qui va destinat

Les persones beneficiàries potencials del programa son infants de primària
escolaritzats al municipi.

Participants
Calendari

Activitat

Participació

1 i 2/03/2018

Jornades mini bàsquet 4t de primària

330

Juny 2018

Jornades tir amb arc 5è primària

310

15/06/2018

Aquatló 6è primària

350

Figura 32. Imatges internvencions salut activitats Seminari Educació Física. Font: Pròpia
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Dia mundial de la salut mental
El Dia Mundial de la Salut Mental es commemora el 10 d'octubre de cada any
amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre diversos aspectes relatius a la
salut mental.
L’Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord va organitzar una
xerrada amb l’objectiu de dotar d’eines als participants per prevenir i cuidar la
salut mental. La xerrada “Consells per cuidar la teva salut mental” es va fer el 16
d’octubre a les 18h a la Biblioteca Municipal i van participar unes trenta persones.

Figura 33.Cartell xerrada Dia Salut Mental 2018. Font: Biblioteca Santa Oliva
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Fem Salut, Olesa
Enguany és la sisena temporada del programa “Fem salut, Olesa” que integra la
realització de caminades per l’entorn natural i la pràctica de ckikung. El projecte
que es va iniciar des del Departament de Salut Pública l’any 2013 amb una
sortida mensual acompanyada d’un tècnic esportiu i amb una participació mitjana
d’una trentena de persones i paral·lelament es va impulsar l’activitat de Cki kung
a l’aire lliure dos dies a la setmana, amb una participació mitjana d’una
quarantena de persones.
Caminades
L’objectiu de l’activitat es fomentar l’activitat física de manera regular com a eina
efectiva de millora de la salut i de la qualitat de vida, i com a factor protector per
prevenir diferents trastorns crònics com la hipertensió, diabetis, dolors musculars
i patologies de l’aparell circulatori i càncer principalment i com a millora de la
salut mental dels participants.
Aquesta activitat vol potenciar el binomi esport-sault. La participació de
professionals sanitaris apropa els serveis de salut a la població a través d’una
pràctica esportiva, de manera que els participants de les caminades reben
informació dels professionals de l’atenció primària i milloren la seva capacitat
d’autonomia respecte a la cura de la seva salut.

Chikung
El chikung o també anomenat Qi Gong és un terme xinès que s’aplica a tot tipus
d’exercicis que treballa amb l’energia “Chi”. “Chi” significa energia, Kung significa
entrenament, treball.
El Chikung com a mètode té una antiguitat de 4.000 anys. La Medicina
Tradicional Xinesa diu que el “chi” (energia) circula a través del cos i és
transformat en energies especifiques d’òrgans, vísceres i meridians segons les
funcions que realitza.
Es combinen moviments suaus del cos, concentració mental i control de la
respiració per augmentar l’energia de la persona que ho practica.
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Actualment s´està coordinant amb el CAP Olesa la prescripció social d’aquestes
activitats.

Objectius Generals

Objectius Específics

Promoure la pràctica de
Ckikung

• Millorar el sistema cardiovascular
• Millorar el sistema respiratori
• Harmonitzar cos i ment
• Aprendre a gestionar l’estrès i l’ansietat
• Augmentar l’agilitat i flexibilitat de moviments corporals
• Millorar la concentració i l’agilitat mental

Promoure l’activitat física

• Augment del benestar emocional i mental
• Reducció pressió sanguínia
• Reducció de problemes cardiovasculars
• Facilita la socialització dels participants
•

Activitats desenvolupades

Calendari

Activitat

Cada dilluns i dimecres de 9:15 a
10:30

Pràctica de Chikung dirigida

Cada dimarts i dijous de 9:15 a
12:30

Caminada guiada per l’entorn natural del municipi

A qui va destinat

Les persones beneficiàries potencials del programa és la població adulta del
municipi.
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Participants

Calendari

Mitjana
Participació

Activitat

Home

Dona

6

35

(14,63%)

(85,37%)

12

13

(44,83%)

(55,17%)

Tots el dilluns i
dimecres

Pràctica Ckigung

Tots el dimarts i
dijous

Caminades entorn natural

26/04/2018

Intervenció CAP Olesa: Informació sobre
que es la prescripció social

10

17

24/05/2018

Intervenció CAP Olesa: Consells per
deixar de fumar

17

15

21/06/2018

Intervenció CAP Olesa: Consells prevenció
cops de calor

12

16
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Voltem Olesa, una mirada de salut als barris
L’entramat urbà dels municipis i el seu entorn natural influeix directament en la
vida quotidiana de les persones, en la seva vida social i també en la seva qualitat
de vida.
El projecte Voltem Olesa, emmarcat en el Programa Fem Salut, Olesa! ha
establert un espai de coordinació de diversos departaments de l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat (Salut Pública, Igualtat, Medi Ambient, Urbanisme i Via
Pública, Esports, Educació i Benestar Social), així com del Centre d’Atenció
Primària i d’altres entitats municipals, per a la creació de rutes saludables que
promoguin l’ús de l’espai públic, la pràctica d’hàbits saludables i accessibles, en
l’entorn urbà i natural, així com la mirada crítica de l’entorn.
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 de funcionalitat; i que per aquest motiu,
veuen limitat el seu accés i mobilitat per l’entorn urbà i al medi natural; alhora
que perceben la manca de verd urbà i d’espais públics, amables i segurs, en el
municipi; malgrat ésser aquest emmarcat en un entorn únic com és el Parc
Natural de Montserrat o el riu Llobregat.
Aquesta necessitat, compartida amb diverses entitats i professionals del
municipi, va fomentar l’inici d’un procés de treball conjunt, per a repensar l’entorn
urbà, les seves mancances i potencialitats; establir una metodologia de treball;
i dissenyar una sèrie d’intervencions o propostes per tal de millorar l’accés a rutes
saludables, per a tothom.
El principi rector en la definició de la metodologia de treball va ser la concepció
multidimensional de la salut i el benestar, amb perspectiva de gènere i equitat.
D’acord amb aquest principi, es va proposar una metodologia participativa i
transversal, considerant la comunitat com un agent actiu en el disseny i valoració
de les rutes.
Objectius Generals

Objectius Específics

Millora entorn urbà

• Creació rutes urbanes
• Promoure i facilitar accés a rutes urbanes a persones amb
limitacions funcionals i/o de mobilitat
• Creació d’una guia metodològica per l’elaboració de rutes
urbanes
• Garantir el compliment dels principis rectors de salut,
benestar i equitat en les intervencions de millora de
l’entorn urbà
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Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

16/02/2018

Validació ruta 1 Voltem nocturna

18/02/2018

Validació ruta 1 Voltem diürna

2018

Elaboració guia metodològica

30/09/2018

Presentació ruta 1 Voltem

A qui va destinat

Les persones beneficiàries potencials del programa és la població amb
problemes socials, de salut, i de funcionalitat; i que per aquest motiu, veuen
limitat el seu accés i mobilitat per l’entorn urbà i al medi natural;

Figura 34.Rutes Caminades. Font: Spora
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Figura 35. Cartells difusió ruta 1 “Voltem Olesa. Font: Pròpia
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Salut comunitària i prescripció social
La Salut comunitària es defineix com la “Salut individual i de grups en una
comunitat definida, determinada per la interacció de factors personals, familiars,
per l’ambient socio-econòmic-cultural i físic”.
Les intervencions en salut comunitària són una estratègia amb la finalitat de
millora la salut de la comunitat i que aborda de manera integral els processos de
salut i malaltia segons els actius de salut amb els què compta aquella comunitat.
Els objectius de la prescripció social són la provisió d’alternatives a l’atenció
primària, l’augment de la participació comunitària, la reducció de l’aïllament
social i la millora de la salut mental així com la qualitat de vida dels pacients.
Els professionals de la salut i socials, davant d’una persona que es vulgui
beneficiar de la prescripció social, identifiquen junts alguna activitat que ja
s’estigui fent al municipi (com poden ser tasques de voluntariat, apuntar-se a una
coral, rebre classes de pintura, sortir a caminar amb un grup de caminadors, etc)
perquè aquesta persona hi pugui participar.
Tanmateix, per millorar la salut de la població mitjançant la prescripció social, és
fonamental identificar i reforçar-ne els actius. Un actiu és un recurs que dona
salut i benestar a les persones o els grups d’una comunitat.
Amb l’objectiu d’implementar la prescripció social al municipi, durant l’any 2018
s’ha dut a terme una formació sobre prescripció social a l’Ajuntament, a la que
han assistit referents de diversos departaments, del CAP Olesa, les farmàcies i
altres referents en salut del territori.
D’altra banda, s’han dut a terme diverses reunions entre l’Ajuntament i el CAP
Olesa per coordinar la implementació de la prescripció social i la identificació
d’actius al municipi.
Actualment les activitats que es prescriuen des de CAP Olesa i es coordinen amb
les persones referents de l’activitat són les caminades i el tai-txi.
Aquestes dues activitats que són gratuïtes i en horari de matí i estan pensades
per iniciar-se en l’activitat física. El CAP Olesa fa seguiment dels pacients als
quals se’ls prescriu alguna d’aquestes activitats.
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i que puntualment intervenen professionals de la salut per complementar
l’activitat
Objectius Generals

Impulsar la salut
comunitària

Impulsar la prescripció
social

Objectius Específics
• Dotar d’eines i informació als agents clau en salut
• Crear espais de trobada i coordinació per
elaborar propostes i accions
• Promoure la participació ciutadana vers les
polítiques de salut del municipi
• Millorar la xarxa comunitària, element bàsic per
incorporar noves formes d’abordatge de
problemàtiques amb un equip multidisciplinari
• Adquirir eines i tècniques del mapeig d’actius de
la salut, formació d’equips, implementació i
avaluació d’un programa de prescripció social
actual

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

12 i 26 d’abril i 10 de maig

Formació salut comunitària

2018

Intervencions d’un professional de la salut un cop al
mes en olesa-ràdio

8 i 10 d’octubre, 5 de novembre i 3
de desembre

Xerrades envelliment saludable

09/01/2018

Taller de primers auxilis i consells bàsics de salut
adreçat a famílies amb nadons de 6-12 mesos

05/06/2018

Taller de primers auxilis i consells bàsics de salut
adreçat a famílies amb nadons de 12-24 mesos

7, 14, 21 i 28 de juny

Taller per a cuidadors de persones en situació de
dependència

A qui va destinat

Les persones beneficiàries potencials del programa son la població del municipi.
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Participants
Participació
Calendari

Activitat

12 i 26 d’abril i 10 de maig

Home

Dona

Formació salut comunitària

2

27

8/10/2018

Xerrades envelliment saludable

1

6

10/10/2018

Xerrades envelliment saludable

2

7

5/11/2018

Xerrades envelliment saludable

6

15

03/12/2018

Xerrades envelliment saludable

2

7

09/01/2018

Taller de primers auxilis i consells
bàsics de salut adreçat a famílies amb
nadons de 6-12 mesos

6

9

7,14,21 i 28 de juny

Taller per a cuidadors de persones en
situació de dependència

2

16

05/06/2018

Taller de primers auxilis i consells
bàsics de salut adreçat a famílies amb
nadons de 12-24 mesos

3

8

Figura 36. Imatges xerrades envelliment saludable. Font: Pròpia
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Figura 37. Cartell xerrades envelliment saludable. Font: pròpia
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Pla Local de Salut
El Pla Local de Salut (PLS) és un instrument de planificació en salut que s’orienta
al desenvolupament d’un procés compartit per a la millora de la salut. El PLS
recull la planificació, l’ordenació i la coordinació de les actuacions que es fan en
matèria de Salut pública (prevenció, promoció i protecció) a nivell municipal
(Diputació de Barcelona, 2013).
El procés d’elaboració del PLS comprèn dos grans elements:
L’anàlisi de la situació en salut (Perfil de Salut): el procés de planificació
requereix d’una anàlisi prèvia de la situació de l’entorn i dels factors que
incideixen en la salut per poder identificar els principals reptes del municipi en
termes de salut.
El Pla d’Acció: a partir de l’anàlisi, el PLS prioritza els objectius a assolir per
donar resposta als reptes detectats i especifica quines accions i quines
metodologies seran les adients per assolir-los.
Així doncs, es pot definir el PLS com l’eina que sistematitza el procés a seguir
per fer evolucionar el municipi cap a un entorn respectuós i promotor de la salut.
Alhora, és un document que estableix les bases i vertebra la coordinació entre
tots els agents involucrats en la salut.
La salut està condicionada per les circumstàncies en què les persones neixen,
creixen, viuen, i envelleixen. Aquestes circumstàncies, conegudes amb el nom
de “determinants socials de la salut”, inclouen factors econòmics,
mediambientals, culturals, socials i polítics vinculats a polítiques no sanitàries.
Un dels models explicatius més estesos per explicar aquests factors és el que
proposen Dahlgren i Whitehead (1991). Els determinants de la salut de la
població es presenten com una sèrie d’estrats que se superposen al voltant
d’unes característiques individuals com són l’edat, el sexe i alguns factors
constitucionals que no són modificables per l’acció política. Al seu voltant,
situades en capes concèntriques, es troben una sèrie d’influències que poden
ser modificades per l’acció política. L’esquema explicatiu de Dahlgren i
Whitehead ha estat reinterpretat i ampliat per autors com Barton i Grant (2006).
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En primer lloc, es troben els estils de
vida individuals, entre els quals s’inclou
el consum de tabac o d’alcohol i
l’activitat física. En segon lloc, les
persones interaccionen entre elles i amb
la seva comunitat integrades en xarxes
socials i comunitàries; la pertinença a
aquestes xarxes condiciona els seus
estils de vida i la salut. Al tercer estrat es
troben les condicions de vida i de treball,
l’agricultura, l’accés a béns i serveis
fonamentals, com l’educació o els
serveis sanitaris. Finalment, com
mediadors de la salut, les influències econòmiques, culturals i mediambientals
actuen sobre totes les altres capes.

La incorporació de la salut a totes les polítiques (STP), doncs, consisteix en
adoptar un enfocament intersectorial de les polítiques públiques, en què es tingui
en compte les repercussions sobre la salut (OMS, 2013). Es tracta de treballar
conjuntament des de les diferents àrees de l’administració local per poder
intervenir sobre els múltiples factors que determinen la salut, en el marc del Pla
de Salut de Catalunya 2016-2020 i el Pla de Salut de la Regió Sanitària de
Barcelona 2016-2020.
El 25 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat va aprovar l’elaboració del Pla Local de Salut del municipi. A partir
d’aquí, amb la col·laboració de l’empresa Spora sinergies, es va elaborar el perfil
de salut d’Olesa de Montserrat mitjançant la recopilació i anàlisi de dades
provinents de dos tipus de fonts: dades primàries i secundàries:
-

Dades primàries:
Algunes de les dades incloses en el perfil de salut s’han recollit i analitzat
específicament per a l’elaboració d’aquest document. L’obtenció d’aquestes
dades s’ha dut a terme mitjançant metodologies qualitatives

a. Entrevistes grupals a agents clau del municipi. Aquestes tres entrevistes han
permès conèixer la realitat del municipi en relació a les diferents àrees
d’expertesa vinculades als determinants socials de la salut.
b. Grups focals a diferents grups poblacionals per tal de conèixer les particularitats
de cada grup poblacional en relació a la salut i els determinants de la salut. S’han
escollit aquells tres grups poblacionals que, degut als determinants de la salut,
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es troben en una situació de iniquitat en salut. Els eixos de desigualtat que s’han
tingut en compte són el de gènere, origen, nivell socioeconòmic i edat.
c. Entrevistes grupals a tècnics/es de l’Ajuntament per tal de conèixer la realitat
del municipi vinculada a les diferents àrees i departaments de l’Ajuntament des
d’una òptica tècnica. Alhora, les tres entrevistes han permès recollir informació
sobre actuacions, programes, recursos i serveis que tenen impacte sobre la
salut.
-

Fonts secundàries:
La resta de dades i indicadors inclosos a l’anàlisi de la situació en salut s’han
extret de fonts existents. S’ha realitzat una anàlisi documental de diferents
documents d’àmbit municipal, així com d’institucions supramunicipals. La taula
següent mostra les principals fonts d’on s’han obtingut les dades incloses al
document:
Àmbit

Font
Memòries de les àrees de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i
altres serveis locals

Municipal

-

Memòria de serveis socials (2016)
Memòria de Diversitat i Convivència (2016)
Memòria d’Ensenyament (2016)
Memòria de Medi Ambient (2016)
Memòria de la Biblioteca Santa Oliva (2016)
Memòria de la Policia Local (2016)
Memòria de Promoció Econòmica (2016)
Memòria de Participació Ciutadana (2016)

Plans Locals d’Olesa de Montserrat
-

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Pla de Salut d’Olesa de Montserrat (2007)

Dades de les àrees de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
-

Àrea de serveis territorials - Regidoria d’habitatge
Àrea de Serveis a les Persones - Regidoria d’educació

Observatori Socioeconòmic del Baix Llobregat
Associació de Promotors de Catalunya
Diputació de Barcelona
-

Supramunicipal

-

Enquesta d’Hàbits relacionats amb la Salut 4t ESO d’Olesa
(2016)
Informe indicadors de Salut d’Olesa (2015)
Indicadors locals i autonòmics del Programa Hermes

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
-

Resultats locals i autonòmics de l’enquesta de Salut de
Catalunya (2016)
Indicadors del Servei Català de la Salut

Idescat

L’Any 2018 la Diputació de Barcelona ha aprovat l’atorgament d’una subvenció
per un import de 15.000€ per elaborar el Pla d’acció del Pla Local de Salut.
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El Pla d’Acció està elaborant seguint una metodologia participativa, que
combina la participació de ciutadania amb la participació dels tècnics/es de les
diferents àrees de l’Ajuntament i tècnics/es supramunicipals, així com dels
altres agents del municipi vinculats a la salut. Aquesta metodologia permet
recollir les idees, aportacions i propostes de la ciutadania per tal que
s’incorporin al Pla. A més, permet que les persones expertes en salut, i en el
desplegament de polítiques públiques del municipi, aportin els seus
coneixements tècnics. D’aquesta manera, es garanteix que les propostes
recollides al pla siguin rellevants per a la ciutadania i, alhora, tècnicament i
políticament adients i viables.
Per a l’elaboració del Pla d’Acció s’ha comptat amb la col·laboració de
l’empresa AmbSalut.

Objectius Generals

Elaborar el Pla Local de Salut
2019-2023

Objectius Específics
• Establir un calendari i coordinar al grup motor per a
l’elaboració i seguiment del pla de salut
• Elaborar els plans d’acció, comptant amb la participació de
tots els agents implicats
• Establir objectius i les intervencions prioritàries i portar-les
a terme en el termini establert pel Pla d’acció.
• Comunicar els principals resultats derivats dels processos
participatius per l’elaboració del pla d’acció a tota la
ciutadania
• Fomentar l’ús del pla com a instrument integrador i
orientador de les polítiques i intervencions d’altres plans
del municipi

Activitats desenvolupades

Calendari

•

Activitat

5/11/2018 al 15/11/2018

Enquesta on-line

5/11/2018 al 15/11/2018

Repartiment enquestes en paper amb 44 urnes de
recollida

13/11/2018

Jornada participativa: World cafè
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A qui va destinat

Les persones beneficiàries potencials del programa és tota la població del
municipi.

Participants
Participació
Calendari

Activitat

5 al 15 de novembre
de 2018

Home

Dona

Enquesta on-line

18

67

5 al 15 de novembre
de 2018

Enquesta paper

95

139

13/11/2018

Jornada participativa: World Cafè

6

27

Procés participatiu Pla Local de Salut
Amb l'objectiu d’identificar què és el que genera salut a les persones que viuen
a Olesa i identificar propostes de millora, la Regidoria de Salut Pública d’Olesa
de Montserrat ha programat diverses activitats participatives:
-

La instal·lació de bústies (urnes) en diversos espais del municipi perquè la
ciutadania pugui aportar les seves propostes a través d’una petita enquesta.

-

Una enquesta a través de les xarxes socials.

-

Una jornada participativa, dimarts 13 de novembre, de 19 a 20.30 h, a Cal Rapissa
(c/ Ample, 25, que inclourà un berenar saludable, i en la qual les persones que hi ha
assistit han pogut aportar les seves propostes per a la millora de la salut i el benestar
al nostre municipi.

-

Una jornada per a presentar els resultats i fer un debat amb agents de salut
especialitzats, dijous 21 de novembre, de 17 a 20 h, al Saló de Sessions
de l’Ajuntament.

Totes les activitats són obertes a tota la ciutadania i les propostes que han sorgit
serviran per orientar les polítiques municipals de salut per als propers anys.
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Figura 38. Enquesta ciutadania. Font: pròpia

Figura 39. Enquesta online google drive. Font: pròpia
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Figura 39 a 42. Resultats procés participatiu enquesta on-line P.L.Salut. Font: pròpia

Figura 43. Primers resultats urnes i enquesta online. Font: pròpia
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Figura 44. Cartell jornada participativa World cafè. Font: pròpia

62

Jornada de Salut Pública
El Saló de Plens de l’Ajuntament va ser l’escenari, dimecres 21 de novembre, de
la 3a Jornada de Salut Pública “Com treballem pel pla de salut?” organitzada
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
La sessió la va obrir l’alcaldessa d’Olesa, Pilar Puimedon, que va destacar la
importància que té celebrar jornades com aquestes per posar en comú quines
línies estratègiques i accions cal que segueixi el municipi per millorar en matèria
de salut.
Per la seva banda, Laura Martínez, diputada de Salut Pública i Consum de la
Diputació de Barcelona, va destacar la feina que ha fet l’Ajuntament d’Olesa amb
Montserrat Vergara al capdavant de la regidoria de Salut Pública, així com també
la tasca de recolzament i de suport als municipis que fa la Diputació posant a
l’abast dels Ajuntament diverses eines i informes per ajudar a bastir també els
plans locals de salut pública.
Per la seva banda, Carles Martí, director del CAP d’Olesa, ha aplaudit la feina
feta fins ara pels actors implicats en el marc de la confecció del Pla Local de
Salut 2019-2023 i ha posat l’accent en el malbaratament de recursos que, ha dit,
es fa sovint als centres sanitaris. En aquest sentit, Martí ha parlat, per exemple,
de casos “d’hospitalitzacions evitables” que, si s’eliminessin juntament amb
altres accions, permetria a cada centre hospitalari “estalviar-se dos milions
d’euros cada any”.
Més enllà de Martí, Blanca Muntané, de l’Àmbit Metropolità Sud del CatSalut, ha
parlat dels esforços que s’estan fent actualment per reorientar l’atenció sanitària
primària cap a la salut comunitària. Concretament, ha destacat que dins el
CatSalut hi ha grups de treball que intenten reorganitzar el sistema per oferir “una
millor atenció a la població”, com el que treballa en l’àmbit pediàtric, en el de les
urgències i les atencions continuades als CAP, o el grup específic de salut sexual
i reproductiva.
Durant la jornada també hi ha intervingut Joan Guix, secretari de Salut Pública
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que ha posat el focus
en la celebració, justament aquest 21 de novembre, dels 40 anys del dia en què
l’Organització Mundial de la Salut va parlar per primera vegada d’inequitats, de
participació comunitària i del paper de l’atenció primària amb un enfocament
comunitari.
Durant la jornada, les tècniques de Salut Pública de l’Ajuntament d’Olesa, Tanit
Morón i Vicky Gázquez, han fet públics els resultats preliminars de les accions
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participatives realitzades aquestes darreres setmanes. I és que dins el procés
d’elaboració del Pla de Salut 2019-2023, la Regidoria de Salut Pública de
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat havia organitzat diverses activitats
participatives per identificar què genera salut a les persones que viuen al municipi
i recollir propostes de millora. Amb aquest objectiu s’havia engegat una enquesta
online a la qual es podia accedir a través de les xarxes socials de l’Ajuntament
d’Olesa i que també es podia omplir i dipositar físicament en alguna de la
quarantena d’urnes que es poden trobar en edificis i equipaments municipals,
farmàcies i comerços i locals de diferents associacions i entitats veïnals. També
es van recollir propostes en la jornada participativa celebrada el passat dimarts
13 de novembre, de 19h a 20:30 h, a Cal Rapissa, que va incloure un berenar
saludable. La regidora de Salut Pública, Montserrat Vergara, ha animat la
ciutadania a seguir participant en aquestes enquestes que, via on-line, es podran
respondre també durant el mes de desembre.
Durant l’acte, la regidoria de Salut Pública del municipi també ha donat a conèixer
els resultats de les diverses accions participatives que s’han dut a terme durant
les darreres setmanes i que han consistit en demanar a la ciutadania propostes
concretes per millorar la salut a Olesa : La ciutadania detecta una manca notable
de zones verdes al nucli urbà, fet que, si es revertís, consideren que tindria un
impacte en la seva salut. Alhora, la ciutadania ha reclamat més oferta esportiva
al municipi, una millor neteja de la via pública i la necessitat d’eliminar la
contaminació ambiental i acústica. De la mateixa manera, algunes de les
respostes recollides més habituals també han estat la creació de carrils bici,
millorar els accessos a camins rurals així com la senyalització de rutes, i que el
CAP d’Olesa tingui urgències les 24 hores del dia, entre d’altres. La majoria de
participants han estat dones i, en global, persones de nacionalitat espanyola.
La jornada de salut també va comptar amb una taula de debat moderada per
l’olesà Josep Temporal, membre del Comitè d’Ètica Assistencial de Mútua de
Terrassa, amb la pregunta “Com treballem els agents de Salut en el municipi?”.
En aquesta taula de debat hi ha participat la doctora en Salut Pública Carme
Borrell; Esperanza Martín, metgessa d’Atenció Primària i Comunitària i Andreu
Segura, doctor en medicina i especialista en Salut Pública i Preventiva.
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Figura 45: Cartell de la Jornada de Salut Pública, 2018. Font: pròpia
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3.2.3 Costos

PROMOCIÓ DE LA SALUT
Capítol II

Catàleg activitats educatives

7.878,52 €

Salut laboral

1.147,35 €

Dia internacional d'acció per la
salut de les dones

1.309,34 €

Campanya consum alcohol
responsable

1.799,48 €

Dia Mundial sense tabac

588,06 €

Setmana lactància materna

529,75 €

Intervencions salut activitats esportives
organitzades Seminari Educació Física

4.416,14 €

Fem Salut, Olesa

4.198,70 €

Voltem Olesa
Salut comunitària i prescripció social
Pla Local de Salut
Altres
Total Capítol II

21.070,83 €
546,00 €
24.804,65 €
86,14 €
68.374,96 €

Capítol I

17966,06 €

Total despesa

86.341,02 €

66

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.
Aquestes competències inclouen el control de les condicions higièniques i
sanitàries dels establiments alimentaris, així com el foment de les pràctiques
correctes d'higiene en la manipulació d'aliments
3.3.2 Resultats
Classificació del risc sanitari
El risc sanitari de cada establiment depèn, per una banda, del tipus d'activitat i el
volum de producció o venda i, per altra banda, de les instal·lacions, de les bones
pràctiques de manipulació d'aliments i dels autocontrols sanitaris que portin a
terme.
En funció d'aquests paràmetres l'establiment es classifica en una de les següents
categories: risc baix, risc mig o risc alt.
La classificació de l'establiment en funció del risc sanitari es fa a l'inici de l'activitat
(quan l'establiment obre per primer cop) o en el cas d'un establiment en
funcionament, quan hi ha un canvi de titular, i es re-classifica quan hi ha motius
per pensar que pot haver canviat o bé perquè fa temps que es va classificar.
Els Serveis Tècnics municipals notifiquen totes les comunicacions d’inici
d’activitat o canvi de titular d’establiments d’alimentaris al departament Salut
Pública, el qual fa visites de classificació del risc sanitari i els registra amb un
número de registre municipal d’acord amb la codificació oficial de la Generalitat.
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Durant l’any 2018 s’ha dut a terme una actualització del registre municipal i s’han
classificat 180 establiments alimentaris.

Objectius Generals

Objectius Específics

Incrementar el grau de
compliment de la legislació
vigent en matèria de seguretat
alimentària dels establiments
minoristes d’alimentació del

• Intensificar el control sanitari dels establiments
d’alimentació per part de l’ajuntament.

municipi.

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Gener a desembre de 2018

Classificació segons el risc sanitari de
180 establiments alimentaris del municipi.

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Número d’establiments classificats

180

Inspeccions de Seguretat Alimentària.
La inspecció és una de les activitats de control dels establiments alimentaris per
part de l’administració.
El departament de Salut Pública, en compliment de les competències municipals
en matèria de seguretat alimentària, du a terme la vigilància i control sanitari dels
establiments alimentaris, fent visites d'inspecció a:
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-

Establiments de venda minorista (supermercats, hipermercats,
fleques, pastisseries, carnisseries, peixateries...)
Mercat municipal sedentari
Mercats municipals ambulants
Establiments de restauració col·lectiva comercial (bars, restaurants,
...) i social (llars d’infants, escoles, instituts, geriàtrics...)
Establiments alimentaris de caràcter temporal com fires i altres
esdeveniments ocasionals
Intervenció en casos d'alertes sanitàries, toxiinfeccions alimentàries i
denúncies de ciutadans i ciutadanes, tant les relacionades amb
productes alimentaris com en les condicions dels establiments
alimentaris.

Durant la inspecció sanitària a l’establiment, es comprova:
• Condicions

estructurals i de manteniment dels locals, equipaments i

estris
• Condicions d’ordre i neteja dels locals, equipaments i estris
• Les pràctiques de manipulació i les condicions sanitàries del personal
manipulador
• Implementació efectiva del sistema d’autocontrol basat en l’APPCC
• Productes alimentaris, etiquetatge i informació d'al·lèrgens

Objectius Generals

Objectius Específics

Incrementar el grau de compliment de
la legislació vigent en matèria de
seguretat alimentària dels establiments

• Intensificar el control sanitari dels
establiments d’alimentació per part de
l’ajuntament.

minoristes d’alimentació del municipi.

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Gener a desembre de 2018

61 visites de control sanitari a establiments municipals:
inclou 54 visites de control sanitari i 7 visites de comprovació
de correcció d’esmenes detectades.
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Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Número d’establiments visitats

54 establiments

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCat) va realitzar 2 inspeccions a
establiments relacionades amb denúncies ciutadanes, atès el conveni que
l’Ajuntament té signat amb aquesta institució.

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 alimentaris, per tal d´evitar o reduir els perills de
contaminació dels productes elaborats o manipulats, i així garantir la seguretat i
salubritat dels aliments.
La guia s’ha distribuït als establiments visitats per classificació o vigilància, i entre
tots els professionals que han assistit a les formacions de seguretat alimentària.
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Figura 46. Portada guia seguretat alimentària, 2017. Font: pròpia

Avaluació

Indicadors

Resultats Obtinguts

Número de guies distribuïdes

150

Formacions en seguretat alimentària
Amb l’objectiu d’incrementar la sensibilització sobre la higiene en la preparació
d’aliments i facilitar el compliment de les obligacions normatives per part de les
empreses, l’Ajuntament atén les consultes del sector i organitza periòdicament
activitats formatives i de divulgació per millorar els coneixements de la ciutadania
en matèria de seguretat alimentària, i millorar el coneixement per part del
personal dels establiments alimentaris de la normativa vigent en seguretat
alimentària.

Salut Pública. Memòria 2018
71

Objectius Generals

Objectius Específics

Incrementar el grau de compliment de
la legislació vigent en matèria de
seguretat alimentària dels
establiments minoristes d’alimentació
del municipi.

• Incrementar el nivell de coneixement de
les normes sobre seguretat alimentària, i
de les guies de bones pràctiques d’higiene
oficials dels establiments alimentaris sota
control municipal i de la ciutadania en
general.

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

04/04/2018

Curs manipulació aliments en xinès

01/03/2018

Curs bàsic de manipulació d’aliments per a la ciutadania.

17/05/2018

Curs bàsic de manipulació d’aliments per a la ciutadania.

18/10/2018

Curs bàsic de manipulació d’aliments per a la ciutadania.

02/07/2018

Curs per a professionals d’establiments alimentaris sobre bones pràctiques en la
manipulació dels aliments.

09/07/2018

Curs per a professionals d’establiments alimentaris sobre autocontrols i al·lèrgens.

08/11/2018

Curs per a professionals d’establiments alimentaris sobre bones pràctiques en la
manipulació dels aliments.

11/11/2018

Curs per a professionals d’establiments alimentaris sobre autocontrols i el seus prerequisits.

26/11/2018

Curs per a professionals d’establiments alimentaris sobre al·lèrgens i intoleràncies
alimentàries.
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Figura 47. Promoció curs. Font: pròpia

Figura 48. Promoció curs. Font: pròpia

Participants

Calendari

Activitat

Participants

04/04/2018

Curs manipulació aliments en xinès

01/03/2018

Curs bàsic de manipulació d’aliments per a la ciutadania.

25

17/05/2018

Curs bàsic de manipulació d’aliments per a la ciutadania.

20

18/10/2018

Curs bàsic de manipulació d’aliments per a la ciutadania.

23

17
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02/07/2018

Curs per a professionals d’establiments alimentaris sobre bones
pràctiques en la manipulació dels aliments.

09/07/2018

Curs per a professionals d’establiments alimentaris sobre
autocontrols i al·lèrgens

08/11/2018

Curs per a professionals d’establiments alimentaris sobre bones
pràctiques en la manipulació dels aliments.

20

13/11/2018

Curs per a professionals d’establiments alimentaris sobre
autocontrols i el seus pre-requisits.

20

26/11/2018

Curs per a professionals d’establiments alimentaris sobre
al·lèrgens i intoleràncies alimentàries.

11

28
24

Avaluació
Indicadors
Número d’assistents

Resultats Obtinguts
51

Cercles de Comparació Intermunicipal de Seguretat Alimentària
L’Any 2018 Olesa de Montserrat ha tornat a participar als Cercles de
Comparació Intermunicipal de Seguretat Alimentària, un projecte impulsat per la
Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’oferir a les entitats locals una eina per a
la millora de la prestació i gestió dels serveis municipals mitjançant l’elaboració
d’un quadre d’indicadors de gestió consensuats entre els tècnics municipals, així
com crear un espai d’anàlisi, reflexió i intercanvi d’experiències entre els
responsables dels serveis.
La implementació dels CCI s’efectua a través de la realització d’un nombre
determinat de reunions per any (anomenades tallers), amb una metodologia
pròpia de treball, i amb la participació de diferents responsables del servei
municipal objecte d’anàlisi, que desenvolupen la seva tasca diària en
ajuntaments majors de 10.000 habitants.
Els objectius dels tallers són:
-

Proposar una metodologia de treball comuna que permeti comparar
els serveis municipals dels ajuntaments participants.
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-

Arribar a un acord sobre uns indicadors comuns amb els quals poder
comparar els serveis municipals.

-

formar un grup de treball concret que, de forma transparent,
intercanviï els resultats dels indicadors entre els seus participants.

3.3.3 Costos

SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Capítol II
Classificació del risc sanitari

5.944,73 €

Inspeccions de seguretat alimentària

5.913,15 €

Guia per a l’aplicació dels autocontrols als establiments
minoristes d’alimentació
Formacions en seguretat alimentària
Difusió informació acrilamida
Total Capítol II

350,90 €
2.161,33 €
30,25 €
14.400,36 €

Capítol I

21.440,97€

Total despesa

35.841,33 €
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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
1) Plagues
El control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per
les implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans. Cal
que de forma continuada i sistemàtica es mantingui controlada la població de
plagues d’insectes i rosegadors a la nostra població. També s’ha de disposar
dels mitjans adequats per dur a terme les desinfeccions que siguin necessàries
als edificis o llocs públics de la nostra ciutat.
Atesa la importància d’aquest problema, i tal com assenyala la Llei 18/2009,
de salut pública de Catalunya, els ajuntaments han d’actuar dins de les seves
competències municipals, gestionant els riscos presents en el medi, vetllant
per la salubritat pública, garantint la seguretat dels llocs públics i protegint el
medi ambient.
3.4.3 Resultats- Plagues
El departament de Salut Pública gestiona el control de plagues des d’abril de
2018 mitjançant una empresa especialitzada que duu a terme un control
integrat de plagues a la via pública urbana, els edificis i equipaments
municipals i solars municipals.
S’entén com a control integrat de plagues aquella metodologia basada en la
integració de mesures preventives d’ordenament i sanejament del medi o
d’altres factors associats a l’aparició de plagues, amb mesures actives de
control físic, mecànic i biològic i, en cas necessari de control químic, minimitzant

76

l’ús dels plaguicides químics i, en tot cas, utilitzant els més específics i de menys
perillositat per a la salut de les persones i per al medi ambient.

2) Aus Urbanes
L’any 2014 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.
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.
Les característiques que ofereix aquest medicament són:
- Controlar o, fins i tot, anul·lar, la taxa de natalitat d'aus que nidifiquen en centres
urbans, sense causar problemes per a l'ésser humà, i respectant al màxim el
benestar de la fauna.
- La seva fàcil dosificació i administració.
- Excloure del seu efecte, de forma selectiva i automàtica, les aus de mida
reduïda, com els pardals, estornells, merles o similars, el benestar de les quals
pot estar protegit per la llei.
El pinso esterilitzador permet controlar el nombre de coloms sense necessitat de
sacrificar, essent més efectiu que les captures, no és tòxic per a les persones i
no perjudica la salut dels coloms.
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.
Periòdicament es reomplen el dipòsits dels dispensadors i es fa un seguiment de
la població de coloms del municipi analitzant la seva presència, colònies i punts
d’alimentació.
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3.4.4 Resultats – Aus Urbanes
Actualment es distribueix anticonceptiu en tres punts del nucli urbà:
- Plaça Tercio de Nuestra Senyora
- Teatre de la Passió.
- Carrer Barcelona
Periòdicament es reomple el dipòsit del distribuïdor i es fa un seguiment de la
població de coloms del municipi analitzant la seva presència, colònies i punts
d’alimentació.
El tractament es realitza de març a desembre. De gener a març es proporciona
pinso amb placebo, per mantenir la fidelització dels coloms.
En finalitzar el tractament es fa un cens de coloms del municipi que per
comparació amb el cens anterior permet avaluar la eficàcia del tractament.

Figura 49.Evolució de la població 2014-2018. Font: Zooethics

Està previst durant el 2019 instal·lar un quart dispensador per reduir la
problemàtica de la Plaça de les Fonts i la Plaça de la Sardana.
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• Campanya

de sensibilització envers la població de coloms

Entre el 12 i el 17 de novembre s’ha dut a terme al municipi una la campanya de
sensibilització a la ciutadania envers la població de coloms.
Uns agents informadors han donat informació a la ciutadania a diversos espais
del municipi, principalment als espais on més problemàtica presenta la presència
de coloms. També han informat els alimentadors de la necessitat de no alimentar
els coloms per evitar problemes de superpoblació.

3) Control de mosquits.
Descripció

Des del 2008 s’ha detectat la presència del mosquit tigre a Olesa de Montserrat.
Es tracta d’una espècie de mosquit provinent de l’Àsia amb unes picades molt
molestes i amb capacitat per actuar com a vector d’algunes malalties.
Per tal d’evitar la seva proliferació és molt important la col·laboració ciutadana,
ja que pon els ous en petites acumulacions d’aigua que es donen sobretot en
finques particulars, on l’administració no pot actuar.
3.4.5 Resultats – Control de mosquits
El febrer de 2017 el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix
Llobregat va dur a terme una diagnosi de mosquit tigre a Olesa. A l’informe es
detallen llocs de sensibilització especial en el municipi, i recomanacions per a
dur a terme un control integrat del mosquit tigre. Les principals actuacions són el
tractament amb larvicides en embornals i les campanyes de recomanacions per
combatre el mosquit tigre. També es comenta la possibilitat d’incloure un
assessorament posterior per verificar l’eficàcia de les actuacions.
El departament de Salut Pública du a terme periòdicament campanyes de
conscienciació a través dels mitjans de difusió, edició de fulletons, cartells
informatius als plafons municipals, a les urbanitzacions, CAP Olesa, etc.
A principi de la temporada del mosquit tigre s’envia una carta als centres
educatius amb recomanacions per a la prevenció del mosquit tigre.
Salut Pública. Memòria 2018
79

Durant el 2018 s’han repartit entre tots els centres educatius 325 exemplars del
conte “ La Piques ha arribat a la nostra ciutat”, de la Diputació de Barcelona, per
als alumnes de tercer de primària dels centres educatius d’Olesa de Montserrat,
amb l’objectiu de sensibilitzar la població infantil sobre el control i la prevenció
del mosquit tigre.

Figura 50.Conte infantil. Font: Diputació de Barcelona – Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
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Figura 51.Cartell mosquit tigre. Font: Generalitat de Catalunya

3. Legionel·losi
Descripció

La prevenció i control de la legionel·losi, d'acord amb el Reial Decret 865/2003 ,
i el Decret 352/2004, obliga 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.

3.4.6 Resultats – Legionel·losi
Durant l’any 2018 el departament de Salut Pública ha assumit la gestió del servei
de control i manteniment de legionel·losi, encara el servei està inclòs al contracte
de manteniment que gestiona el departament de departament de Brigada
d’Obres i Serveis.
El departament de Salut Pública i Consum ha assumit el cost del servei de neteja
i desinfecció del circuit d'aigua calenta dels vestuaris de l'Escola Ferrà i Esteva.
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.
Durant l’any 2018, en compliment de l’article 15 del Decret de la Generalitat de
Catalunya 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions
higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi, s’han realitzat
les revisions obligatòries (ECA) a tres empreses del municipi.
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Tots els certificats emesos acrediten que les empreses compleixen amb la
legislació vigent.
L’Ajuntament col·labora amb el Departament de Salut de la Generalitat en la
investigació de brots epidèmics. En el supòsit de declaració de brot, ASPCAT
informarà l’Ajuntament i requerirà la documentació necessària per investigar-ne
l’origen.

4. Piscines d’ús públic i poliesportius
Descripció

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.
3.4.7 Resultats – Piscines
L’Ajuntament fa controls regulars de superfícies i aigües de la piscina municipal
d’hivern i d’estiu, i a les superfícies dels vestuaris de la piscina municipal i dels
diversos pavellons esportius, mitjançant l’empresa COBAC. L’empresa fa una
planificació de les anàlisis segons l’afluència de banyistes i la intensitat
d’utilització de les instal·lacions.
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Piscina coberta:

Taula 26: Planificació dels controls d’aigües de piscines i superfícies de vestuaris 2018. Font:
COBAC

5. Intervenció municipal en casos d'insalubritat en habitatges.
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Descripció

La Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya estableix que els ajuntaments
tenen competència en matèria de control sanitari d'edificis, habitatges i llocs
de convivència humana.
3.4.8 Resultats – Intervenció en casos d'insalubritat en habitatges
Per a gestionar les insalubritats en edificis particulars, es segueix el
procediment elaborat per la Diputació de Barcelona.
Durant l’any 2018 s’han tramitat 4 expedients per insalubritat en habitatges.
L’Ajuntament, en cas de queixa/denúncia ciutadana, fa un requeriment a la
propietat per tal que restableixi les condicions de salubritat a l’habitatge.
En cas que la propietat no compleixi el requeriment, l’ajuntament inicia un
procediment sancionador i/o pot executar subsidiàriament les actuacions per
restablir la salubritat de l’habitatge, a càrrec de la propietat.

6. Gestió del risc per a la salut pública derivat de les aigües de
consum humà
Descripció

Segons el RD 143/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de les aigües de consum humà, l’Ajuntament ha de dur
a terme anàlisis de l’aigua a l’aixeta del consumidor. Aquestes anàlisis es
realitzen en les aixetes de diversos equipaments públics municipals, ja que
serà d’aquestes on més persones podran beure aigua.
Els paràmetres a controlar són, almenys:
a) Olor
b) Sabor
c) Color
d) Turbidesa
e) Conductivitat
f) pH
g) Amoni
h) Bactèries coliformes
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i) Escherichia coli (E. Coli)
j) Coure, crom, níquel, ferro, plom o altres paràmetres: quan es sospiti que la
instal·lació interior té aquest tipus de material instal·lat.
k) Clor lliure residual i/o clor combinat residual: quan s’utilitzi clor o els seus
derivats per al tractament de potabilització de l’aigua.

3.4.9 Resultats - Aigües de consum humà
La Comunitat Minera Olesana (CMO) és una cooperativa de consumidors i
usuaris que duu a terme la captació i subministrament d’aigua potable a tot el
terme municipal d’Olesa de Montserrat, atesa l’adjudicació de la Concessió
Administrativa del Servei d’Explotació Integral de l’Abastament i Distribució
d’Aigua.
Existeix un conveni de col·laboració amb la Comunitat Minera Olesana pel qual
aquesta realitza els controls de l´aigua de consum humà de les instal·lacions
públiques i envia els resultats de les analítiques al Departament de Salut
Pública trimestralment.
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Figura 52.Control de clor xarxa. Font: Comunitat Minera Olesana.

7. Control sanitari dels establiments de tatuatge, micropigmentació i
pírcing
L’Ajuntament, en compliment de les seves competències , atorga les
autoritzacions sanitàries de funcionament dels establiments de tatuatge,
pírcing i micropigmentació sedentaris i ambulants instal·lats dins del terme
municipal.
3.4.10 Resultats - Control sanitari dels establiments
Existeix un conveni amb la Diputació de Barcelona per a la inspecció prèvia de
funcionament d´establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació, i la
inspecció sanitària per al control de la normativa sobre les condicions
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sanitàries que han de complir els establiments de tatuatge, pircing i
micropigmentació.
Durant l’any 2018 s’han atorgat autoritzacions sanitàries de funcionament
dos establiments que han iniciat l’activitat durant el 2018.
També s’ha realitzat visita de control sanitari a dos establiments del municipi.

8. Programa de vigilància i prevenció dels problemes de salut
causats pel pol·len i onades de fred i calor
El departament de Salut Pública proporciona periòdicament recomanacions a
la ciutadania sobre el pol·len i les onades de fred i calor.
Durant l’any 2018 s’han fet recomanacions per onada de calor a través dels
mitjans de comunicació de l’Ajuntament en dates 22 de juny i 30 de juliol.
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Figura 53.Consells per evitar els cops de calor. Font: Web municipal.

Figura 54.Cartells de Consells per evitar els cops de calor. Font: Pròpia
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9. Programa de control sanitari de les sorreres de jocs infantils
Per garantir unes condicions òptimes de salubritat de les àrees de joc infantils,
és important tenir en compte no tan sols els aspectes de control higiènicsanitari que es puguin realitzar, sinó també alguns punts bàsics tant a l’hora
de construir una sorrera com en el seu manteniment.
3.4.11 Resultats - control sanitari de les sorreres
Manteniment de les sorreres en àrees de joc infantils
Els objectius del manteniment de les sorreres en àrees de joc infantil són:
− Mantenir les sorreres en condicions correctes d’higiene, seguretat d’ús i
aspecte.
− Evitar la seva compactació al llarg del temps.
− Mantenir la disgregació de les partícules de sorra.
− Mantenir el gruix i homogeneïtat de la superfície de la sorrera.
Per assegurar aquestes especificacions, les sorreres s’han d’inspeccionar
regularment. Per realitzar aquesta tasca es disposa del protocol de
manteniment de sorreres de la Diputació de Barcelona, que inclou:
1- La inspecció visual ordinària té per objectiu identificar possibles
deficiències. És aconsellable fer inspeccions diàries, però degut a la
dificultat d’aquesta periodicitat, es recomana fer com a mínim inspeccions
mensuals.
2- La neteja de les sorreres contempla les següents operacions:
•
•

Diàriament cal fer un rastrejat de la sorra en superfície a una profunditat
de 10 cm per eliminar els eventuals cossos estranys.
Trimestralment s´ha de voltejar la sorra en tot el seu gruix i retirar els
eventuals cossos estranys.

Un cop acabades les operacions de neteja cal garantir que la superfície de
la sorrera es mantingui llisa, homogènia, disgregada i sense clots.
• Un cop a l´any es reposa la sorra perduda.
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Al Parc Municipal, l´empresa que s´encarrega del manteniment i neteja,
s’encarrega de fer el control diari de la sorra.
La Brigada d’Obres i Serveis s´encarrega de rastrejar un cop per setmana la
sorrera del Parc de l´Estatut, i realitza l´actuació trimestral al Parc Municipal i
al Parc de l’Estatut, i la reposició de la sorra un cop a l´any.
A les escoles, el personal de l´escola realitza el rastrejat diari i el volteig
trimestral de la sorra en tot el seu gruix amb retirada dels eventuals cossos
estranys apreciables a primera vista, i la Brigada d’Obres i Serveis reposa la
sorra perduda un cop l´any.
3- Desinfecció: el mateix volteig trimestral de la sorra l’exposa a l’acció dels
raigs ultraviolats, i constitueix un mètode bactericida natural i innocu per
al medi ambient i la salut. En el cas de contaminació de la sorra o mal
estat (compactada, bruta...) no es recomana fer servir productes químics
o biològics per a desinfectar les sorreres, sinó fer un recanvi total de la
sorra.

Inspecció de les sorreres en àrees de joc infantils
Les sorreres en àrees de joc infantils s’han d’inspeccionar regularment per
assegurar el compliment del objectius (com a mínim un cop a l’any). Per a la
inspecció de sorreres es disposa del protocol d´inspecció de la diputació de
Barcelona ,que inclou una anàlisi de laboratori de la sorra.
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3.4.12 Costos – Sanitat Ambiental

SANITAT AMBIENTAL
Capítol II
Plagues via pública i edificis municipals

9.636,90 €

Campanya sensibilització control aus urbanes

2.796,12 €

Controlo població d'aus urbanes
Control de Mosquits

11.749,98 €
43,72 €

Legionel·losi

1.860,53 €

Piscines d’ús públic i poliesportius

2.115,12 €

Intervenció municipal en casos d'insalubritat
en habitatges.

1.960,20 €

Total Capítol II

30.162,57 €

Capítol I

17004,91 €

Total despesa

47.167,48 €
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3.5 Municipi cardioprotegit
3.5.1 Descripció
Amb la finalitat d'incrementar les possibilitats de supervivència de les persones
que pateixen una aturada cardíaca extrahospitalària i facilitar una ràpida
intervenció, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat impulsa el projecte Municipi
Cardioprotegit mitjançant la implementació d’una xarxa de desfibril·ladors a
diversos espais del municipi.
Es tracta d’aparells automàtics, d’accés lliure, situats al carrer i altres espais
públics, com façanes d’edificis municipals, i desfibril·ladors mòbils cedits a la
Policia Local per dur als cotxes patrulla.
Per donar-los a conèixer i explicar quan i com s’han d’utilitzar, el departament
de Salut Pública duu a terme tallers formatius a la ciutadania i a personal de
l’Ajuntament
Resultats

Implementació de la cardioprotecció al municipi
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat disposa de desfibril·ladors a les
següents instal·lacions municipals:
-

Pavelló Salvador boada
Pavelló de Bàsquet
Pavelló Sant Bernat

També hi ha instal·lat un desfibril·lador a l’exterior del Mercat Municipal,
finançat per la Comunitat Minera Olesana, i al desembre de 2018 el
departament de Salut Pública ha adquirit dos desfibril·ladors més per instal·larlos a les façanes de La Passió i de l’Escorxador.
Tanmateix, la Policia Local disposa d’un desfibril·lador mòbil, adquirit l’any
2015 amb la modalitat leasing per un període de 4 anys, i un altre que el
departament de Salut Pública va cedir el 13 de juliol de 2018.
Formacions en autoprotecció, suport vital bàsic i DEA
La “cadena de la supervivència” és un concepte que serveix per remarcar les
mesures que, molt sensibles al temps, aplicades apropiadament milloren la
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supervivència en les aturades cardíaques. Les accions consecutives són les
següents:
1) Reconeixement de l’aturada cardíaca i activació del SEM;
2) Inici de la reanimació cardiopulmonar (RCP) amb èmfasi en la comprensió
toràcica;
3) Desfibril·lació;
4) Suport vital avançat (SVA) efectiu;
5) Atenció integral després de l’aturada cardíaca.
Tan important és la RCP com l’accessibilitat al desfibril·lador extern automàtic
(DEA), tot i que, en funció de diversos factors, l’arrítmia no sigui sempre la més
apta per a la desfibril·lació. La RCP i l'aplicació del DEA, aïlladament, no són
suficients per a la millora de la supervivència.
3.5.2 Resultats
Objectius Generals
•

Objectius Específics

Incrementar les possibilitats de
supervivència de les persones
que pateixen una aturada
cardíaca extrahospitalària

•

•

Formar la ciutadania i personal amb accés
als desfibril·ladors en autoprotecció, suport
vital bàsic i maneig dels desfibril·ladors.
Oferir tallers als centres educatius de
secundària

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

21/03/2018

Taller d’autoprotecció, suport vital bàsic
i DEA

28/05/2019

03/07/2018
06/11/2018

Participants

Taller d’autoprotecció, suport vital bàsic
i DEA adreçat a la simptomatologia de
la dona, en el marc del dia d’acció per
a la salut de les dones.
Formació de reciclatge en
autoprotecció, suport vital bàsic i DEA per
a personal de l’Ajuntament.
Taller d’autoprotecció, suport vital bàsic
i DEA

19

8

7

9
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Figura 54 i 55 .Cartells de taller DEA. Font: Pròpia

Durant aquest any s’han realitzat formacions específiques als centres escolars
per a segon cicle d’ESO:
Curs

Participants

3r ESO

65

4rt ESO
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Avaluació

Indicadors

Resultats Obtinguts

Número d’assistents a les formacions per a la ciutadania

36

Número d’assistents a la formació de reciclatge

7

Número d’assistents a les formacions en centres educatius

155
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3.5.3 Costos

MUNICIPI CARDIOPROTEGITS
Capítol II
Formacions en autoprotecció,
suport vital bàsic i DEA

72,60 €

Lloguer desfibril·lador

725,27 €

Manteniment desfibril·lador

108,90 €

Total Capítol II

72,60 €

Adquisició desfibril·ladors

4.164,13€

Total Capítol VI

4.164,13€

Total

5.070,90 €

Total Capítol I

5.914,75 €

Total despesa

10.985,65€
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4. Pressupost

Salut Pública

Total Ingressos
64.499,18 €
+
* 42.523 €
Total: 107.022,18 €

Total Despeses
190.245,65 €

Capítol I
68.241,44
€

Capítol II
116.884,18 €
€

Capítol IV
955,90 €

Capítol VI
4.164,13
€

*Ingressos provinents de subvencions de 2017 prorrogades a 2018.
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SUBVENCIONS DIPUTACCIÓ DE BARCELONA

Subvencions de 2017 prorrogades a 2018
Seguretat alimentària

15.000,00 €

sanitat ambiental

15.000,00 €

Pla Local de Salut

12.523,00 €

Subvencions 2018

Seguretat Alimentària

18.000,00 €

Sanitat Ambiental

13.970,29 €

Promoció de la Salut

13.364,59 €

Pla de Salut

15.000,00 €

Municipi cardioprotegit

Total subvencions

4.164,30 €

107.022,18 €
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Despeses per activitats realitzades

Salut Pública

ANIMALS DE
COMPANYIA
8.954,27 €

DEA
11.819,82
€

PROMOCIÓ
SALUT
86.341,02 €

SANITAT
AMBIENTAL
47.167,48 €

SEGURETAT
ALIMENTÀRIA
35.841,33 €
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5. Atenció ciutadana i tràmits
5.1 Instancies, trucades, visites

Registre d'Entrada

Consum
146; 37%

244; 63%
No Consum

Figura 56.Registre d’entrada del departament de Salut Pública i Consum. Font: Pròpia

Registre de Sortida

No Consum

263; 49%

269; 51%

Consum
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Figura 57. Registre d’entrada del departament de Salut Pública i Consum.. Font: Pròpia

Registre d'entrada - Salut
15; 6%
27; 11%

12; 5%

8; 3%
8; 3%

6; 2%

7; 3%
28; 12%
6; 2%
26; 10%
5; 2%
33; 14%
5; 2%

4; 2%

46; 19%
34; 14%

Llicència de Tinença d'Animals Potencialment Perillosos
Gestió Econòmica
Administracions Pùbliques
Cens Municipal d'Animals de Companyia
Aus Urbanes
Gestió d'Expedients
Plagues - Insectes i Rates

Autorització Sànitària - Establiments de Tatuatge
Declaració Responsable Sobre Seguretat Alimèntària
Animals de Companyia
Cens Municipal de Torres de Refrigeració
Entitats
Altres
Salut Pùblica
Insalubritat - Vía Pùblica i Habitatges
Figura 58. Registre d’entrada de Salut Pública. Font: Pròpia
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Registre de Sortida - Salut
1; 3%
1; 3%

2; 6%

TRÀMITS EXPEDIENTS
RESPOSTA INSTÀNCIES 2018
5; 14%

REGISTRE INCORRECTE
REQUERIMENT - CENS
ANIMALS DE COMPANYIA
26; 74%

COMUNICACIÓ - CENS
ANIMALS DE COMPANYIA
TRÀMIT - ORGANISMES

Figura 59. Registre de sortida de Salut Pública. Font: Pròpia

Comunicacions - Línia Verda - Temàtica

13; 21%

Control de coloms
Plagues d'insectes i
rosegadors

49; 79%

Figura 61. Comunicacions - Línia Verda. Font: Pròpia

Salut Pública. Memòria 2018
101

Respostes - Linea Verda
2; 3%

10; 16%

Solucionada
En procès
50; 81%

Improcedent

Figura 62. Respostes - Línia Verda. Font: Pròpia
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5.2 Expedients i tràmits realitzats
1; 1%

1; 1%
1; 1%

1; 1%

1; 1%

1; 1%

1; 1%

Expedients 2018

1; 1%
2; 2%

1; 1%

4; 4%
4; 4%

25; 22%

5; 4%

5; 4%

5; 4%

22; 19%
8; 7%

11; 10%

13; 12%

INTERN
LLICÈNCIES PER LA TINENÇA I CONDUCCIÓ D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
ANIMALS DE COMPANYIA
INSPECCIONS SANITÀRIES A ESTABLIMENTS
AUS URBANES
CONSUM
INSALUBRITATS - HABITATGES, EDIFICIS, LOCALS
PLAGUES
ACTIVITATS ENTITATS A VIA PÙBLICA
AUTORITZACIONS SANITÀRIES D'ESTABLIMENTS
CENS DE TORRES DE REFRIGERACIÓ
AUTORITZACIONS SANITÀRIES D'ESTABLIMENTS - RECULL
CAMPANYES DE PREVENCIÓ - MOSQUIT TIGRE
CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I ACOLLIDA D'ANIMALS
CENS D'ANIMALS
CENS DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS ESTABLIMENTS ALIMENTARIS
CONVENI
INSPECCIÓ SANITÀRIA A PISCINA
SEGURETAT ALIMENTARIA - ACTIVITATS PROMOCIÓ
SEGURETAT ALIMENTÀRIA - DECLARACIONS RESPONSABLES

Figura 63. Expedients departament de Salut Pública i Consum . Font: Pròpia
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