Avaluació del Pla Local
de Salut d’Olesa de
Montserrat 2019-2023
Avaluació indicadors 2019

Per portar a terme l’avaluació s’han dissenyat indicadors específics per a
cadascuna de les accions proposades al Pla d’Acció del PLSalut 2019-2023
Els criteris per a l’avaluació del Grau d’assoliment han estat:

Criteris d’avaluació

Grau d'assoliment de les actuacions / objectius (en base al valor de
referència)
No assolit

1

Mitjanament assolit

2

Assolit

3

Condicions polítiques
Incorporar la salut a totes les polítiques com a iniciativa alienada amb l’Estratègia de framework and strategy for the 21st century. Obj.Op1
Objectius
Àrea
Valor
Accions
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
operacionals
responsable
Referència
Aprovació del Pla Local de
Aprovació del Pla Local de Aprovació Pla
Salut pública
3
Treball intersectorial
Salut
Salut 2019-2023
Local Salut
de les diferents
Avaluació del Pla i proposta
regidories de
Avaluació i proposta del Pla
2
del Pla d’acció de l’any
Salut pública
2
Pendent aprovació pla
l'Ajuntament d'Olesa
d’acció de l’any següent reunions/any
següent
2020
de Montserrat per a
Divulgació de l’avaluació
la millora de la salut
Espais on s’ha divulgat la
Web
anual del Pla mitjançant les Salut pública
1
Primer any de Pla
i del benestar
memòria
ajuntament
memòries anuals
Operatiu

CONDICIONS POLÍTIQUES
Grau d'assoliment Obj.Op1

33%

33%

33%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Condicions polítiques
Prioritzar les polítiques que generin beneficis per a la salut i el benestar Obj.Op2
Objectius
Àrea
Valor
Accions
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
operacionals
responsable
Referència
2 accions al
Joventut: Desmarca't i
Pla de
3
Consulta quinzenal amb
Nombre d’accions
Joventut
una infermera a
Incorporar la visió de Portar a terme les accions
realitzades vinculades a la
l'Escorxador
salut i benestar en
vinculades a la salut i al
salut i al benestar que
Igualtat: Analitzar
tots els plans
benestar que formen part Salut pública
formen part dels diferents
l'oferta esportiva i
elaborats per
dels diferents plans
2 accions al
plans elaborats per
oferir noves propostes
3
l’Ajuntament
elaborats per l’Ajuntament
Pla d'Igualtat
l’Ajuntament
municipals i realitzar
activitats entorn la
salut de les dones

CONDICIONS POLÍTIQUES
Grau d'assoliment Obj.Op2
0%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Condicions polítiques
Aplicar la legislació vigent en Salut pública per a l’administració local per protegir la salut i promoure la salut i el benestar
mitjançant polítiques publiques Obj.Op3
Objectius
Àrea
Valor
Resultat
Accions
Indicadors
Observacions
operacionals
responsable
Referència
2019
Mantenir la
complementació
Realitzar les
Realització de les
de la legislació
competències pròpies
competències pròpies
vigent en
Salut pública
Si /No
3
com a administració
en promoció i protecció
promoció de la
local
de la salut
salut i protecció
de la salut

CONDICIONS POLÍTIQUES
Grau d'assoliment Obj.Op3
0%
0%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Condicions polítiques
Incorporar la representació de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a institucions supramunicipals Obj.Op4
Objectius
Àrea
Valor
Resultat
Accions
Indicadors
Observacions
operacionals
responsable
Referència
2019
Adhesió al Consell de
Salut del Baix Llobregat.
Si / No
3
Representar a
l’Ajuntament d’Olesa en
Adherir-se al
Nombre de reunions
S’han realitzat 2
el Consell de Salut del
Consell de Salut
Salut pública
realitzades amb el
reunions.
Baix Llobregat en les
del Baix Llobregat
Consell de Salut del Baix
convocatòries que es
1 reunió
Llobregat com a
3
realitzin
anual
representant de
l'Ajuntament d'Olesa de
Montserrat
CONDICIONS POLÍTIQUES
Grau d'assoliment Obj.Op4
0%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Condicions mediambientals
Promoure la sostenibilitat mediambiental d’Olesa de Montserrat
Objectius operacionals

Accions

Àrea responsable

Indicadors

Valor Referència

Resultat 2019

Observacions

Naturalitzar l’entorn urbà utilitzant vegetació autòctona
per millorar-ne la sostenibilitat

Incorporar vegetació autòctona

Brigada

Percentatge de vegetació autòctona incorporada

% de vegetació autòctona

2

53% vegetació autòctona incorporada/nous jardins
De 0 a 30%-1
De 31 a 60%-2
Més de 60%-3

Objectius operacionals

Accions

Àrea responsable

Indicadors

Valor Referència

Resultat 2019

Observacions

Instal•lar el reg gota a gota en les noves instal•lacions

Instal•lació del reg gota a gota

Brigada

Percentatge d’instal•lació del reg gota a gota

% d'instal.lació del reg gota a gota

3

83% reg gota a gota/nous jardins
De 0 a 30%-1
De 31 a 60%-2
Més de 60%-3

Objectius operacionals

Accions

Àrea responsable

Indicadors

Valor Referència

Resultat 2019

Observacions

Incorporar vegetació més sostenible coincidint amb els
canvis de gespa que es realitzin al municipi

Col•locació de vegetació més sostenible

Brigada

Percentatge de vegetació sostenible col•locada

% de vegetació sostenible col.locada

2

De 0 a 10%-1
D'11 a 20%-2
Més de 20%-3

Objectius operacionals

Accions

Àrea responsable

Indicadors

Valor Referència

Resultat 2019

Observacions

Afavorir la reducció de l’ús del vehicle privat

Promoure els camins escolars i fer-los atractius per tal de fomentar-ne l’ús

Ensenyament/ Participació

Nombre d’accions de promoció dels camins escolars realitzades

1 acció /any per part dels Agents
cívics

3

Pintura a l'asfalt i agents cívics

Objectius operacionals

Accions

Àrea responsable

Indicadors

Valor Referència

Resultat 2019

Observacions

Incrementar la recollida selectiva al municipi

Realitzar una campanya de sensibilització de recollida selectiva

Medi ambient

Nombre de campanyes de sensibilització de recollida selectiva realitzades

1 campanya/any

3

Campanya recollida fracció organica, Let’s clean up europe (en
3 dies) neteja selectiva de residus al medi natural, i setmana
prevenció de residus

Objectius operacionals

Accions

Àrea responsable

Indicadors

Valor Referència

Resultat 2019

Observacions

Promoure l’ús del transport públic entre el nucli urbà i
les urbanitzacions

Reunions de coordinació amb mobilitat

Mobilitat

Nombre de reunions realitzades

1 reunió/any

2

Des de mobilitat s'han fet accions de promoció del transport
públic entre el nucli urbà i les urbanitzacions

Condicions mediambientals
CONDICIONS MEDIAMBIENTALS
Grau d'assoliment Obj.Op1

50%

50%

0%
Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Condicions mediambientals
Adequar l’entorn urbà i natural per facilitar que la població d’Olesa de Montserrat dugui a terme una vida activa Obj. Op 2
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Valor Referència Resultat 2019
Observacions
Creació de la totalitat de les rutes
saludables
2 rutes
Durant el 2019 s'ha fet el
consolidades
Millorar i facilitar l’accés a Finalitzar i donar a conèixer Voltem
projecte de disseny de les 10
les rutes de muntanya,
Olesa, una mirada de Salut als
Salut pública
2
rutes urbanes./ S'Ha fet
urbanes i fluvials
barris
Nombre
difusió de la Volta1
Difusió del Projecte Voltem Olesa
d'accions de
difusió
Objectius operacionals
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Valor Referència Resultat 2019
Observacions
Realitzar accions
d’adequació de la
Coordinació amb el Servei de
Reunió de coordinació realitzada
infraestructura urbana
Planejament i Urbanisme i el de
Nombre d’infraestructura urbana
Durant el 2019 s'han adequat
Urbanisme
1 reunió / any
2
(voreres, passos de zebra) Seguretat ciutadana per adequació
adequada
diferents infraestructures
per afavorir la mobilitat a
de la infraestructura
peu i en bicicleta
Objectius operacionals
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Valor Referència Resultat 2019
Observacions
Els Departaments de
Reunió de coordinació realitzada
Promoure l’ús de
Coordinació amb Servei de
Planejament i Urbanisme i
l’aparcament als afores del
Planejament i Urbanisme i
Mobilitat
1 reunió / any
2
Seguretat ciutadana han
nucli urbà
Seguretat ciutadana
adequat zones d'aparcament
als afores del nucli urbà
Objectius operacionals
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Valor Referència Resultat 2019
Observacions
Nombre de mobiliari urbà
Coordinar reunions entre Via
incorporat
De 1 a 5
Adequar i ampliar el
Pública, Servei de Planejament i
Nombre absolut
Durant el 2019 s'han realitzat
Planejament i
peces de mobiliari és 1 1; Entre 6 a
mobiliari urbà per afavorir Urbanisme i Departament de salut
de mobiliari
3
adequacions i ampliacions del
urbanisme
10 és un 2 i Més de 10 és un 3
una vida activa
per detectar necessitats i dotar de
incorporat
mobiliari urbà.
mobiliari les rutes de les caminades
Objectius operacionals

Objectius operacionals

Accions
Coordinar reunions entre Via
Adequar els Parcs infantils Pública, Servei de Planejament i
Urbanisme, Salut pública i Consum

Àrea responsable
Planejament i
urbanisme

Indicadors
Valor Referència
Nombre de parcs adequats per al Nombre absolut
joc infantil
Menys de 1=1 Entre
de parcs
1 i 3=2 Més de 3=3
adequats

Resultat 2019

Observacions

3

S'han adequat 8 parcs
infantils.

Condicions mediambientals

CONDICIONS MEDIAMBIENTALS
Grau d'assoliment Obj.Op2

40%

60%

0%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Condicions mediambientals
Promoure la seguretat de les persones en temes de mobilitat Obj. Op 3
Objectius
operacionals

Aplicar l’Ordenança
de civisme i
convivència
ciutadana

Accions

Realitzar els controls
definits a l’Ordenança de
civisme i convivència
ciutadana

Àrea
responsable

Policia local

Indicadors

Nombre de controls
Nombre de
realitzats: De 1 a 50=1 de 51 controls
a 100=2 Més de 100=3
realitzats

CONDICIONS MEDIAMBIENTALS
Grau d'assoliment Obj.Op3
0%

100%

Assolit

Valor
Resultat 2019
Referència

No assolit

Parcialment assolit

3

Observacions

Des de mobilitat s'han
fet accions de promoció
del transport públic
entre el nucli urbà i les
urbanitzacions. Valor
absolut 605. El criteri
s'aplica com a primer
any i serà revisable

Habitatge
Intervenció municipal en matèria d’insalubritat d’habitatges Obj. Op1
Àrea
Valor
Resultat
Accions
Indicadors
responsable
Referència
2019

Objectius
operacionals
Control sanitari
d’edificis, habitatges
i llocs de
convivència humana Controlar a nivell sanitari
els edificis, habitatges i
llocs de convivència
humana

Salut pública

Nombre d’edificis,
habitatges i llocs de
Nombre
convivència controlats: De d'intervencio
1 a 5= 1; de 6 a 10 = 2 Més ns realitzades
de10 =3

HABITATGE
Grau d'assoliment Obj.Op1
0%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

3

Observacions

Habitatge

Objectius operacionals

Prevenir els riscos sobre la salut derivats de situacions de vulnerabilitat socioeconòmica
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Referència
Nombre de reunions realitzades
per tractar l’ampliació del parc 1 reunió /any
d’habitatge social

3

Creació d’ajuts per a propietaris de
Habitatge i Serveis Nombre de reunions realitzades
rehabilitació de pisos i/o amb la condició de
1 reunió / any
socials
entre els agents clau
fer lloguer social

3

Promoure el lloguer i evitar pisos buits

Habitatge

Impulsar l’ampliació del
parc d’habitatge social

Objectius operacionals

Resultat 2019

Accions

Fomentar la detecció de
persones amb risc de
Coordinació de Benestar social amb l’EAP
vulnerabilitat
Olesa de Montserrat
socioeconòmica

Àrea responsable

Serveis socials

Indicadors

Valor
Referència

Nombre de reunions realitzades
per a la detecció de persones
amb vulnerabilitat
socioeconòmica entre Benestar
social de l’Ajuntament d’Olesa 2 reunions / any
de Montserrat i l’EAP Olesa de
Montserrat

Nombre de persones
vulnerables detectades

Nombre absolut
de persones
detectades

Resultat 2019

3

3

Observacions
Bonificació de l’IBI a
l’Ordenança fiscal
corresponent per a
propietaris de pisos
destinats a lloguer social
Prevista per a 2020 la
creació d'ajuts per a
propietaris de pisos
destinats a lloguer social
Observacions

Nº absolut de persones
vulnerables detectades:
267
S'ha tingut en compte el
nombre de demandes
detectades i es definiran
criteris més específics de
definició de vulnerabilitat.

Habitatge

HABITATGE
Grau d'assoliment Obj.Op2
0%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Habitatge
Treballar per garantir unes condicions òptimes de l’habitatge i reduir la pobresa energètica de les persones amb dificultats socioeconòmiques Obj. Op 3
Objectius operacionals
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Valor Referència Resultat 2019
Observacions
Des de l’Oficina d’Habitatge
gestionem ajuts a la
rehabilitació d’habitatges i
d’edificis de l’Agència de
l’Habitatge de la Generalitat. Ja
Corresponsabilització de
fa uns quants anys que
persones i famílies per
Crear ajuts/subvencions per
s’atorguen subvencions per a
garantir condicions
habitatges per millorar l’eficiència
Habitatge i Serveis
Nombre de reunions realitzades
1 reunió/any
2
la millora de l’eficiència
òptimes de l’habitatge i
energètica
soxcials
energètica, però són obres
reducció de la pobresa
d’un cost elevat i la ciutadania
energètica
no s’hi pot acollir. L’any 2019
vam atorgar 1 subvenció per a
un habitatge unifamiliar amb
actuacions per a la millora
d’eficiència energètica.
Objectius operacionals
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Valor Referència Resultat 2019
Observacions
58 bons tramitats
Ajudar en la tramitació
De 1 a 5 és 1
Destinar recursos de personal per a Habitatge i Serveis
Nombre absolut
d’ajuts per a la pobresa
Nombre de bons tramitats
3
de 6a 10 és 2
l’ajuda per a la tramitació d’ajuts
soxcials
de bons tramitats
energètica i del Bo social
més de 10 és 3

HABITATGE
Grau d'assoliment Obj.Op3

50%

50%

0%
Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Serveis sanitaris i de salut pública
Objectius operacionals
Vetllar per ajustar l’oferta de
serveis de salut de l’EAP
Olesa de Montserrat a les
necessitats de la població
Objectius operacionals

Accions

Garantir l’accés a uns serveis de salut de qualitat Obj.Op 1
Àrea responsable
Indicadors

Realitzar la petició de les necessitats a les reunions
amb CatSalut i fer-ho per escrit

Salut pública

Accions

Àrea responsable

Petició escrita de les necessitats a Cat
Salut realitzada

Valor Referència

Resultat 2019

Observacions

Si/No

3

Reunions: 15/03/2019
19/09/2019

Resultat 2019

Observacions

3

Informació flyers en paper i
mitjans de comunicació

Resultat 2019

Observacions

2

El CAP informa que es realitzarà el
1r trimestre de 2020

1

Des del CAP Olesa ens informen
que no està previst fer-ho.

Indicadors
Valor Referència
Nombre de sessions/informacions
Oferir atenció continuada les Sensibilitzar i informar a la població de l’organització
realitzades/donades per a la informació
Salut pública
2 sessions / any
24 hores
de l’atenció a la demanda al CAP Olesa
de l’organització de l’atenció a la
demanda
Objectius operacionals
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Valor Referència
Incorporació de l’atenció a la demanda
de baixa complexitat per part de l’equip
Atendre la baixa complexitat per part d’infermeria EAP Olesa de Montserrat
Si/No
d’infermeria de l’EAP Olesa de
Montserrat
Implementació del triatge per part de
Implementar el triatge per part d’infermeria al CAP
EAP Olesa de Montserrat l’equip d’infermeria de l’EAP Olesa de
Si/No
Olesa de Montserrat
Montserrat
Reduir llista d’espera

Sol•licitar mamògraf i ecògraf

EAP Olesa de Montserrat

Sol•licitar a CatSalut l’ampliació dels serveis psicològics EAP Olesa de Montserrat
com a alternativa al tractament farmacològic
Petició d’informe a EAP Olesa de Montserrat de les
demandes d’atenció psicològica i dels recursos
EAP Olesa de Montserrat
existents
Petició de l’informe a l’EAP del nombre de persones
EAP Olesa de Montserrat
amb tractament farmacològic per trastorns mentals
Accions
Àrea responsable

Objectius operacionals
Impulsar l’apropament de
proves mèdiques, de l’atenció
especialitzada i la de
Sol•licitar el trasllat de proves específiques a Martorell
rehabilitació a Olesa de
EAP Olesa de Montserrat
o al CAP Olesa de Montserrat
Montserrat i Martorell,
especialment per a persones
grans

Realització de la sol•licitud del
mamògraf i ecògraf

Resposta de CatSalut. Mamògraf
no pertoca per població i ecògraf
es valorarà en la seva renovació
CatSalut està mantenint reunions
de coordinació amb Salut Mental
del territori

Si/No

3

Si/No

3

Si/No

3

Si/No

3

Valor Referència

Resultat 2019

Observacions

Si/No

3

Reunions: 15/03/2019
19/09/2019 amb els serveis
sanitaris territorials.

Realització de la sol•licitud

Petició de l’informe realitzada
Petició de l’informe realitzada
Indicadors

Petició de sol•licitud de proves
realitzada

Serveis sanitaris i de salut pública

SERV. SANITARIS I DE SALUT PÚBLICA
Grau d'assoliment Obj.Op 1

11%

11%

78%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Serveis sanitaris i de salut pública
Millorar l’assistència a la salut sexual i reproductiva Obj. Op 2
Objectius operacionals

Accions

Àrea responsable

Indicadors

Valor
Referència

Coordinar amb l’EAP Olesa de Montserrat les
Nombre d’activitats ampliades 2 activitats/any
Salut pública
adreçades a la preparació al part (1/semestre)
Potenciar l’ús de l’ASSIR activitats adreçades a la preparació al part
i els altres recursos
d’atenció a la salut
Coordinar amb l’EAP Olesa de Montserrat
Nombre de tallers de promoció
2 tallers/any
sexual i reproductiva tallers de promoció de la salut per a dones
Salut pública
de la salut per a dones en el
(1/semestre)
mitjançant la
en el post-part
post-part organitzats
coordinació amb els
Coordinar la difusió dels recursos d’atenció a Salut pública/EAP Difusió dels recursos d’atenció a
equips de llevadores de
1 activitat de
la salut sexual, afectiva i reproductiva
Olesa de
la salut sexual i reproductiva
difusió/any
existents
Montserrat
realitzats
Objectius operacionals

Accions

Revisar els circuits d’IVE Reunions de coordinació amb EAP Olesa de
i facilitar-ne l’accés
Montserrat

Àrea responsable

Indicadors

Valor
Referència

Salut pública/EAP
Olesa de
Nombre de reunions realitzades 1 reunió/any
Montserrat

SERV. SANITARIS I DE SALUT PÚBLICA
Grau d'assoliment Obj.Op2
0%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Resultat 2019

3

3

Observacions
4 classes de mindfulness
pre-part
Taller de sol pelvià
4 classes de mindfulness
post-part
3 classes de pilates postpart

3

Activitat 16/12/2019

Resultat 2019

Observacions

3

Reunions realitzades amb
CatSalut i Mutua de
Terrassa

Serveis sanitaris i de salut pública

Garantir la informació a la ciutadania respecte els serveis de salut i els drets i deures dels ciutadans en relació a la salut Obj. Op 3
Objectius operacionals

Accions

Àrea responsable

Indicadors

Valor
Referència

Oferir informació a la
ciutadania respecte els Mantenir actualitzada la pàgina
Salut pública/EAP
1
serveis de salut i els web de Salut pública i Consum
Nombre d’actualitzacions de la
Olesa de
actualitzacions/
drets i deures dels
de la web de l’Ajuntament
pàgina web
Montserrat
any
ciutadans en relació a la
d’Olesa de Montserrat
salut

SERV. SANITARIS I DE SALUT PÚBLICA
Grau d'assoliment Obj.Op 3
0%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Resultat 2019

Observacions

1

L'Actualització del Web
municipal s'ha de realitzar
de manera transversal.

Serveis sanitaris i de salut pública
Garantir la coordinació entre els centres d'ensenyament i els serveis de salut Obj. Op 4
Objectius
operacionals

Accions

Donar suport a la
Mantenir la coordinació
coordinació entre el amb el Programa Salut i
Programa Salut i Escola i el Departament de
Escola
Salut

Àrea
responsable

Salut
pública/EAP
Olesa de
Montserrat

Indicadors

Nombre de reunions
realitzades

SERV. SANITARIS I DE SALUT PÚBLICA
Grau d'assoliment Obj.Op4
0%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Valor
Referència

2
reunions/any

Resultat
2019

Observacions

3

Coordinació mitjançant
el catàleg
activitats educatives i
les reunions de Xarxa
infància i adolescència

Aigua i higiene
Assegurar que l’aigua subministrada a través de qualsevol xarxa de distribució, cisterna o dispositiu mòbil en el seu àmbit territorial sigui apta
per al consum en el punt de lliurament del consumidor Obj. Op 1
Objectius
Àrea
Valor
Resultat
Accions
Indicadors
Observacions
operacionals
responsable
Referència
2019
4 controls
Nombre de controls de la
/any
Actualment s'està
Vigilar la gestió de
Control de la gestió de la
Salut pública gestió de la Comunitat
(1
2
revisant el conveni de
la Comunitat
Comunitat minera
minera realitzats
control/trim
gestió de la CMO
minera, que duu a
estre)
terme la captació i
subministrament
La CMO envia,
4 controls
de l’aigua potable
trimestralment, els
Nombre de controls de
/any
a tot el terme Control de l’aigua de consum humà
resultats de les
Salut pública
l’aigua de consum
(1
3
d’Olesa de
en equipaments municipals
anàlisis d'aigua, que
realitzats
control/trim
Montserrat
són revisats pel
estre)
departament.
AIGUA I HIGIENE
Grau d'assoliment Obj.Op 1

50%

50%

0%
Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Aigua i higiene
Control sanitari de les piscines d’ús públic i dels poliesportius per avaluar les condicions higiènic sanitàries d’aquests establiments d’us públic Obj. Op. 2
Objectius
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
operacionals
Referència
Vigilar les condicions
sanitàries de les
4 controls /any
Mantenir el control de les condicions
piscines i les
(1
sanitàries de les piscines i les
Salut pública Nombre de controls realitzats
3
superfícies de les
control/trimes
instal•lacions esportives.
instal•lacions
tre)
esportives.
Avaluar les condicions higiènic sanitàries de les sorreres municipals destinades a àrees de jocs infantils, molt especialment en escoles bressol i de primària i en els
parcs públics Obj. Op 3
Objectius
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
operacionals
Referència
Inspeccionar totes les
Menys 50% =
sorreres municipals
Nombre de sorreres
1
51
Control de les sorreres municipals
Salut pública
3
destinades a àrees de
inspeccionades - 80%
% a 70%=2
joc
Més 70%=3
Controlar la població de coloms al municipi Obj. Op 4
Objectius
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
operacionals
Referència
Adjudicar el contracte amb Zooethics,
amb la incorporació d’un quart
dispensador de pinso esterilitzador
Salut pública
Contracte adjudicat
Si/No
3
Intensificar el control
de la població de
Realitzar activitats de sensibilització vers
coloms
la població de coloms
Tenir actualitzada la base de dades de
solars buits i edificis buits no acabats

Salut pública
Salut pública +
Serveis tècnics

Nombre d’activitats de
2 activitats/
sensibilització realitzades
any
Actualització de la base de
dades de solars buits i edificis
Si/No
buits no acabats

3
3

Aigua i higiene

AIGUA I HIGIENE

AIGUA I HIGIENE

Grau d'assoliment Obj.Op. 3

Grau d'assoliment Obj.Op. 4

0%

0%

0%

100%

100%

100%

AIGUA I HIGIENE
Grau d'assoliment Obj.Op 2

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Aigua i higiene

Objectius operacionals

Promoure el cens dels animals de companyia del municipi i reduir les queixes ciutadanes per animals de compañía Obj.Op 5
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Referència

Intensificar el control
dels animals de
companyia en relació
amb la documentació
administrativa (cens
Controlar els animals de companyia en
d’animals de
relació amb la documentació administrativa
companyia, llicències
per a la tinença
d’animals
potencialment
perillosos)
Objectius operacionals

Accions

Adjudicar el contracte de control de plagues
Intensificar el control
sanitari de les plagues a
les instal•lacions
Signar un conveni amb el Servei de Control
municipals i via pública
de Mosquits del Consell Comarcal del Baix
Llobregat

Nombre d’animals de
companyia controlats/
documentació administrativa
Salut pública

Menys 50%=1
Del 51% al
70%=2 Més del
70%=3

Observacions

3

Menys 30%=1
Nombre de queixes ciutadanes
Del 31% al
3
resoltes/queixes rebudes
50%=2 Més del
50%=3
Animals perillosos controlats Obj. Op 6
Valor
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Referència
Adjudicació del contracte de
control de plagues

Si/No

2

Signatura del conveni amb el
Servei de Control de Mosquits
del Consell Comarcal del Baix
Llobregat

Si/No

2

Observacions

El lot de plagues va quedar
desert, actualment s'ha
prorrogat el contracte
vigent fins a l'abril de 2020.
Es va fer la sol·licitud però
el Servei de Control de
Mosquits del Consell
Comarcal del Baix Llobregat
no disposava de recursos
per dur a terme el control
de mosquits a Olesa de
Montserrat.

Aigua i higiene

AIGUA I HIGIENE

AIGUA I HIGIENE

Grau d'assoliment Obj.Op 5

Grau d'assoliment Obj.Op 6

0%

0%

100%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Aigua i higiene
Incrementar el grau de compliment de la legislació vigent en matèria de seguretat alimentària dels establiments minoristes d’alimentació del municipi Obj. Op 7
Objectius
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
operacionals
Referència
Nombre d’establiments
Fins 50%= 1;
Censar els establiments minoristes
minoristes d’alimentació
Salut pública
51 a 70% = 2;
3
d’alimentació del municipi
censats/establiments
Més 70%=3
minoristes del municipi 80%
Mantenir actualitzat el cens
Actualització del cens
Salut pública
Anual
3
d’establiments alimentaris
d’establiments alimentaris
Classificació del risc
Classificar segons el risc sanitari totes les
sanitari/noves titularitats i
Intensificar el control noves titularitats i canvis de titularitat
Salut pública
100%
3
canvis de titularitat
sanitari dels
d’establiments d’alimentació
d’establiments d’alimentació
establiments
Inspeccionar tots els establiments
Nombre d’inspeccions
d’alimentació per part
minoristes d’alimentació que presentin
realitzades/ minoristes que
de l’Ajuntament
un projecte d’inici, ampliació o
Salut pública
presenten un projecte d’inici
100%
3
modificació de l’activitat en aquest
o ampliació o modificació de
Ajuntament
l’activitat
Elaborar el programa de vigilància dels
establiments minoristes d’alimentació en
Elaboració del programa de
funció de la classificació de risc sanitari
Salut pública
vigilància dels establiments
Si/No
3
per verificar el compliment de la
minoristes d’alimentació
normativa aplicable

Aigua i higiene
Incrementar el grau de compliment de la legislació vigent en matèria de seguretat alimentària dels establiments minoristes d’alimentació del municipi Obj. Op. 7
Objectius operacionals
Seguiment de tots els
brots de toxoinfeccions
alimentàries que es
notifiquin al municipi
Objectius operacionals

Accions

Àrea responsable

Coordinar amb l’EAP el seguiment de tots els
brots de toxoinfeccions alimentàries

Salut pública

Accions
Realitzar activitats formatives anuals sobre
seguretat alimentària específica per al sector de
l’alimentació que es consideri prioritari al
municipi

Incrementar el nivell de
coneixement de les
normes sobre seguretat
Difondre la guia d’aplicació d’autocontrols per als
alimentària i de les guies
establiments minoristes d’alimentació
de bones pràctiques
d’higiene oficials, dels
establiments alimentaris
sota control municipal
Acreditació d’establiments autocontrolats

Objectius operacionals
Accions
Incrementar el nivell de
coneixements de la
Realitzar activitats formatives adreçades a la
ciutadania sobre seguretat ciutadania sobre manipulació bàsica d’aliments
alimentària
Acomplir els indicadors de
Complimentar anualment els indicadors de
Seguretat alimentària de Seguretat alimentària definits per la Diputació de
Diputació de Barcelona
Barcelona

Indicadors

Valor Referència

Nombre de reunions de coordinació
1 reunió / any
realitzades

Resultat 2019

Observacions

3

No s'han rebut notificacions
de TIA al municipi.
Observacions

Àrea responsable

Indicadors

Valor Referència

Resultat 2019

Salut pública

Nombre d’activitats formatives
realitzades sobre seguretat
alimentària

4 activitats
formatives/any

3

Salut pública

Menys del 50% =
Nombre de guies difoses/nombre
1
Del 50%
d'establiments
al 70% = 2
Més del 70%=3

Salut pública

Disposen dels 3
Per acreditar-se han de disposar de
Plans = 3 No
3 Plans: Formació, Neteja i Control
disposen dels 3
de Temperatures
Plans= 1

3

3 formacions a la ciurtadania i
6 formacions a professionals.
Nº de guies difoses: 213
S'han fet formacions
específiques d'autocontrols i
s'ha difós la guia entre tots els
establiments inspeccionats.

Hi ha molts establiments que
els manca 1 sol autocontrol
2
per poder ser acreditat, s'està
fent promoció perque els
complimentin
Resultat 2019
Observacions

Àrea responsable

Indicadors

Valor Referència

Salut pública

Nombre d’activitats formatives
sobre manipulació bàsica
d’aliments realitzades

3 activitats/any

3

Salut Pública

Document complimentat/No
complimentat

Complimentat = 3
Nocomplimentat
=1

3

Aigua i higiene

AIGUA I HIGIENE
Grau d'assoliment Obj.Op 7

0%

9%

91%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Aigua i higiene
Control sanitari dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing Obj. Op 8
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
Referència
Nombre d’autoritzacions
Tenir el cens
Atorgar als establiments on es realitzen
sanitàries atorgades a
actualitzat dels
Menys del
pràctiques de tatuatge,
establiments de tatuatge,
establiments de
50%= 1;
micropigmentació i pírcing les
Salut pública
micropigmentació i
3
tatuatge,
50% a 70%= 2
autoritzacions sanitàries de
pírcing/establiments dedicats
micropigmentació i
Més del 70% 3
funcionament
al tatuatge, micropigmentació
pírcing
i pírcing
Prevenció i control de la legionel•losi en aquelles instal•lacions en què la legionel.la pot proliferar i disseminar-se Obj. Op 9
Objectius
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
operacionals
Referència
Adjudicar el contracte per al control de la
legionel•losi a les instal•lacions
municipals, sistemes de reg per aspersió i Salut pública
Contracte adjudicat
Si/No
3
camió-cisterna
de
la
Brigada
d’Obres
i
Manteniment i control
Serveis municipals
de les instal•lacions
amb risc de
Nombre d’inspeccions
proliferació de
Funció inspectora de les instal•lacions de
realitzades a instal•lacions de
Salut pública
10% / any
3
legionel•la
baix risc
baix risc/instal•lacions de
baix risc identificades
Mantenir el cens actualitzat de les torres
Cens de les torres de
Salut pública
Si/No
3
de refrigeració del municipi
refrigeració actualitat
Objectius
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
operacionals
Referència
Seguiment de tots els Coordinar amb l’EAP i l’Agència de Salut
No s'ha notificat cap brot
brots de legionel•losi pública de Catalunya seguiment de tots
Nombre de reunions de
Reunió en cas
Salut pública
3
de legionel·losi al
que es notifiquin al
els brots de legionel•losi que es
coordinació realitzades
de brot Si/No
municipi.
municipi
notifiquin al municipi
Objectius
operacionals

Aigua i higiene

AIGUA I HIGIENE
Grau d'assoliment Obj. Op 8

Assolit

AIGUA I HIGIENE
Grau d'assoliment Obj.Op 9

0%

0%

100%

100%

No assolit

Parcialment assolit

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Aigua i higiene

Vigilància i prevenció dels problemes de salut causats pel pol•len i onades de fred i calor Obj. Op 10
Objectius
Àrea
Valor
Resultat
Accions
Indicadors
operacionals
responsable
Referència
2019
Nombre de recomanacions
Proporcionar
Proporcionar
1
realitzades sobre al•lèrgies
recomanacions a la
recomanacions a la
Salut pública
recomanació
3
i onades de fred i calor
ciutadania
ciutadania
/ any
dirigides a la ciutadania
Promoure la salubritat als carrers del municipi Obj. Op 11
Objectius
Àrea
Valor
Accions
Indicadors
operacionals
responsable
Referència
Mantenir la
Nombre d’hores dedicades
Continuar portant a terme
Nombre
salubritat dels
Medi ambient a la neteja dels carrers del
la neteja dels carrers
d'hores
carrers del municipi
municipi
AIGUA I HIGIENE

AIGUA I HIGIENE

Grau d'assoliment Obj.Op 10

Grau d'assoliment Obj.Op 11

0%

0%

100%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Assolit

No assolit

Observacions

Resultat
2019

Observacions

3

26.225 hores anuals

Parcialment assolit

Agricultura i productes de proximitat
Impulsar la producció agroalimentària i la comercialització de productes de proximitat Obj. Op 1
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
Referència
Nombre de mercats
Menys de 1: 1
Mantenir i ampliar el mercat mensual
Promoció
organitzats amb productes de
S'Ha organitzat 1 mercat i
De 1 a 3-2
2
amb productes de proximitat
econòmica
proximitat/nombre parades
han participat 11
Fer accessibles els
Més de 3-3
participants
parades.
productes del mercat
municipal
Cedir parades del Mercat Municipal a les
Menys de 1: 1
Promoció
Nombre de parades cedides a
Cooperatives Agrícoles d’Olesa de
De 1 a 3-2
1
econòmica
les cooperatives agrícoles
Montserrat
Més de 3-3
Objectius
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
operacionals
Referència
Potenciar l’ús d’horts
urbans per facilitar
l’accés a productes
Crear horts urbans als barris per facilitar
Nombre
Hi ha 22 horts urbans
ecològics i de
Medi ambient Nombre d’horts urbans creats
3
el consum de productes de proximitat
absolut
adjudicats.
proximitat entre les
persones amb pocs
recursos
Objectius
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
operacionals
Referència
Menys de 1-1
Fomentar el relleu generacional
Incentivar la
Promoció
Reunions realitzades amb el
De 1 a 3-2
mitjançant el Programa Transició Escola1 reunió / any
1
producció i
econòmica
TET
Més de 3-3
Treball (TET) de la pagesia local
comercialització de
productes locals de
Nombre de reunions amb
Menys de 1-1
qualitat (agricultura Promoure que les botigues venguin fruita
Promoció
promoció econòmica per 1 reunió / any
1
De 1 a 3-2
agroecològica)
i verdura de proximitat
econòmica
tractar el tema
Més de 3-3
Objectius
operacionals

Agricultura i productes de proximitat

AGRICULTURA I PRODUCTES DE PROXIMITAT
Grau d'assoliment Obj.Op 1

20%

20%

60%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Treball i atur
Potenciar la formació i contractació entre les persones que es troben a l’atur, especialment de les persones amb risc d’exclusió Obj Op 1
Objectius
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
operacionals
Referència
Nombre
17 cursos.
Programar formació
Nombre de cursos de
Programar cursos de formació
Promoció
absolut de
Menys de 5-1
específica per a
formació ocupacional
3
ocupacional
econòmica
cursos
De 6 a 12-2
persones a l’atur
programats
programats
més de 12-3
Objectius
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
operacionals
Referència
Nombre
2 Contractes realitzats.
Nombre de contractes de
absolut de
Facilitar contractes de pràctiques per a
Promoció
Menys de 1-1
pràctiques realitzats per a contractes de
2
joves
econòmica
De 1 a 3-2
joves
pràctiques
Més de 3-3
realitzats
Fomentar contractes
de pràctiques a joves
Nombre
Nombre de contractes
absolut de
Menys de 1-1
Facilitar contractació per a persones
Promoció
realitzats per a persones amb contractes de
1
De 1 a 2-2
d’Olesa en risc d’exclusió social
econòmica
risc d’exclusió social
pràctiques
Més de 2-3
realitzats
Objectius
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
operacionals
Referència
Nombre
absolut de
persones que
31 persones
Facilitar PIMES per les
Nombre de persones que han han rebut
Oferir serveis de suport per a persones
Promoció
De 1 a 10-1
persones
rebut suport per iniciar un
suport per
3
emprenedores del municipi
econòmica
D'11 a 20-2
emprenedores
projecte d’emprenedoria
iniciar un
Més de 20-3
projecte
d'emprenedori
a

Treball i atur

TREBALL I ATUR
Grau d'assoliment Obj.Op 1

50%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Treball i atur

Mantenir la salut i el benestar de les persones en l’àmbit laboral Obj. Op 2
Objectius
operacionals

Accions

Àrea
responsable

Potenciar accions
Programar formació
de millora de la
específica, en l’àmbit
salut laboral a
Salut pública
laboral, per a la millora de
Olesa de
la salut i el benestar
Montserrat

Indicadors

Nombre d’accions en
l’àmbit laboral
programades

TREBALL I ATUR
Grau d'assoliment Obj.Op 2
0%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Valor
Referència

1 acció / any

Resultat
2019

3

Observacions
Taller educació
postural
30/04/2019: Esports i
Brigada

Ensenyament

Objectius operacionals

Potenciar programes i/o activitats vinculades a la promoció de la salut i a l’alfabetització en salut Obj. Op 1
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Referència

Organitzar activitats
conjuntes de promoció
de la salut i
alfabetització en salut
entre els centres
Realitzar tallers de promoció de
educatius, EAP Olesa de
la salut
Montserrat, entitats i
altres recursos del
municipi mitjançant el
catàleg d’activitats

Salut pública

Nombre de tallers de promoció
5 tallers / any
de la salut realitzats

3

Observacions
INFANTS I JOVES
12 tallers alimentació
saludable 1r ESO
7 tallers Autoprotecció i
suport
vital bàsic: 3r i 4t ESO
6 Tallers precaucions
tatuatge i pircing: 4t ESO
9 Tallers Consciencia plena:
6è primària
10 Tallers prevenció abusos
sexuals infantils: 3r
Primària
POBLACIÓ ADULTA
2 activitats a l'any de 5
sessions de Salut
emocional
1 hora d'atenció plena a la
setmana
3 hores de ckikung a la
setmana

Ensenyament

ENSENYAMENT
Grau d'assoliment Obj.Op 1
0%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Ensenyament
Prevenir riscos sobre la salut derivats de situació de vulnerabilitat socioeconómica Obj. Op 2
Objectius operacionals

Accions

Oferir eines i suport a
les persones
Oferir tallers formatius per a
cuidadores (persones cuidadors/res no professionals
grans, infants,...)

Àrea responsable

Salut pública

Indicadors

Nombre de tallers formatius
per a cuidador/res no
professionals realitzats

ENSENYAMENT
Grau d'assoliment Obj.Op 2
0%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Valor
Referència

1 taller /any

Resultat 2019

Observacions

3

S'Ha ofert un taller de
salut emocional per a
persones cuidadores. A
partir de gener 2020
s'implementarà
Programa cuidador expert
Catalunya

Xarxes relacionals i comunitàries
Enfortir la xarxa social de la població en risc d’aïllament o de patir problemes de benestar emocional Obj. Op 1
Objectius
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
operacionals
Referència
Nombre de sessions
Fomentar la
Donar a conèixer la prescripció social
realitzades per donar a
3 sessions /
prescripció social
Salut pública
3
entre els i les professionals
conèixer la prescripció social
any
involucrant diferents
entre els professionals
agents del territori
(EAP Olesa de
Nombre de circuits de
Montserrat,
Establir circuits de coordinació per poder
coordinació establerts per a la
Salut pública
1 circuit / any
3
farmàcies, serveis
implementar la prescripció social
implementació de la
municipals i entitats)
prescripció social
Afavorir la creació de xarxes de suport mutu per a persones amb experiències de Salut mental Obj. Op 2
Objectius
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
operacionals
Referència
Impulsar la creació
d’espais de trobada
Des del CAP Olesa està
per a persones amb Coordinar reunions amb infermeria de
Nombre de reunions
previst dur a terme un
Salut pública
1 reunió / any
3
experiències de salut
Salut mental per concretar accions
realitzades
programa per a pacients
mental (en primera
de salut mental
persona i familiars)
Promoure la participació en salut Obj. Op 3
Objectius
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
operacionals
Referència

Impulsar la salut
comunitària i la
participació en salut

Mantenir el grup coordinador de salut
comunitària

Salut pública

Nombre de reunions
realitzades

3 reunions /
any

3

Taller pausa conscient
30/05/2019: grup salut
comunitària

Xarxes relacionals i comunitàries

XARXES REL. I COMUNITÀRIES

XARXES REL. I COMUNITÀRIES

Grau d'assoliment Obj.Op 1

Grau d'assoliment Obj.Op 2

0%

0%

100%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Assolit

XARXES REL. I COMUNITÀRIES
Grau d'assoliment Obj.Op 3
0%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

No assolit

Parcialment assolit

Suport a les famílies
Facilitar l’aprenentatge d’habilitats parentals Obj. Op 1
Àrea
Valor
Indicadors
responsable
Referència

Objectius
Accions
operacionals
Coordinar amb
l’EAP Olesa de
Montserrat i la
Promoure la coordinació
Xarxa d’Infància i d’activitats adreçades a la
Adolescència
petita infància
activitats adreçades
a la petita infància
Objectius
Accions
operacionals

Elaborar un
programa per
commemorar la
setmana de la
lactància materna

Resultat
2019

Salut pública

Nombre d’activitats
realitzades

3
activitats/an
y

3

Àrea
responsable

Indicadors

Valor
Referència

Resultat
2019

Observacions
Contes per nadons
Cafè en familia ( 9
sessions)
Espai petita infància
Dia Drets dels infants
Taller música nadons
Observacions
Xerrada coordinada
amb
Associació Salut
Mental

Realitzar activitats
respecte la lactància
materna

Salut pública

Nombre d’activitats
realitzades respecte la
lactància materna

3
activitats/an
y

3

Taller participatiu
adreçat a homes
Activitats amb nadons
i llevadores Hospital
de Martorell

Suport a les famílies
Promoure una criança saludable i positiva per al desenvolupament infantil Obj. Op 2
Objectius
operacionals

Àrea
responsable

Accions

Facilitar la criança
Mantenir l’espai nadó i
saludable i positiva
coordinar les actuacions
mitjançant la
del CAP Olesa de
Salut pública
creació i
Montserrat, Llars d’Infants i
manteniment
Ajuntament
d’espais

SUPORT A LES FAMÍLIES

Assolit

Valor
Referència

Indicadors

Nombre d’actuacions
coordinades amb l’espai
nadó

3 actuacions
/ any

SUPORT A LES FAMÍLIES
Grau d'assoliment Obj.Op 2

0%

0%

100%

100%

Parcialment assolit

Observacions
3 grups d'espai
acompanyament
familiar

Grau d'assoliment Obj.Op 1

No assolit

Resultat
2019

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

3

3 sessions
d'acompanyament
paternitat
conscient i criança
activa adreçat a homes

Estils de vida: activitat física i esport
Fomentar la realització d’activitat física especialment entre les persones en situació de desigualtat en salut Obj. Op 1
Objectius operacionals

Accions

Coordinar amb esports Formació específica en activitat física per
i economia la revisió embaràs i postpart al personal d’esports
dels preus de l'oferta
d'activitat física, els
horaris i els espais
Coordinar amb esports i joventut un oci
nocturn saludable

Àrea responsable

Salut pública

Indicadors

Nombre d'hores de formació
realitzades específicament per 1 formació /
embaràs i part a personal
any
d'esports
Nombre de reunions
realitzades

Salut pública

ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT
Grau d'assoliment Obj.Op 1
0%

Assolit

Valor
Referència

50%

50%

No assolit

Parcialment assolit

1 reunió / any

Resultat 2019

Observacions

1

Activitat proposada al
Departament d'esports i
no s'ha realitzat per
temes organitzatius

3

Reunió 28/11/2019

Estils de vida: alimentació
Objectius operacionals

Oferir eines a la
població per accedir a
una alimentació
saludable

Promoure una alimentació saludable especialment entre la població en situació de desigualtat en salut Obj. Op 1
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Observacions
Referència
2 activitats
9 Taller esmorzar
ofertades/any
saludable: 4t primària

Oferir activitats de promoció
d’hàbits saludables al catàleg
educatiu

Salut pública

Oferta del catàleg d’activitats
6 sessions
realitzada
realitzades/any
activitats
ofertades/ any

ALIMENTACIÓ
Grau d'assoliment Obj.Op 1
0%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

3

Taller de fruita jornades Tir
amb Arc i setmana
activitat física i salut
Promoure el consum
d'aigua i fruita en les
activitats que organitza el
Seminari Educació física en
horari lectiu

Estils de vida: salut sexual i reproductiva
Objectius operacionals

Promoure relacions sexo-afectives lliures de sexisme i violència masclista Obj.Op 1
Valor
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Resultat 2019
Referència

Conscienciar la població
jove sobre
Coordinar amb Igualtat l’oferta
comportaments
de tallers sobre igualtat al
masclistes a les xarxes
catàleg d’activitats
socials
Objectius operacionals

Accions

Impulsar la creació
d’espais i figures
d’informació i
Mantenir la intervenció entre
assessorament sobre
“FesTa la teva” d’educadors al
sexualitat segura i lliure
carrer en espais d’oci nocturn
de sexisme en espais
d’oci (agents de salut,
punts informatius,...)

Observacions

Salut pública

Nombre de reunions de
coordinació realitzades

2 reunions / any

3

8 Tallers "precaució a les
xarxes soxials":
adreçats a 3r ESO i PFI

Àrea responsable

Indicadors

Valor
Referència

Resultat 2019

Observacions

Salut pública

Oferta FesTa la Teva

1 reunió / any

3

Intervenció FesTa la teva:
22/06/2019

SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA
Grau d'assoliment Obj.Op 1
0%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Estils de vida: salut sexual i reproductiva
Promoure una sexualitat segura Obj. Op 2
Objectius operacionals

Accions

Conscienciar sobre el
Coordinar amb l’EAP Olesa de
risc de contraure
Montserrat, Igualtat i Joventut
malalties de transmissió
accions de sensibilització sobre
sexual i les seves
les malalties de transmissió
conseqüències entre la
sexual i mètodes anticonceptius
població
Objectius operacionals

Accions

Sensibilitzar la població
Mantenir l’oferta de tallers de
jove sobre mantenir
sexualitat al catàleg d’activitats
relacions sexuals
educatives
segures

Objectius operacionals

Accions

Crear espais de
Celebrar activitats per
sensibilització i
commemorar el Dia
assessorament sobre
Internacional d’Acció per a la
sexualitat i reproducció
Salut de les Dones
entre població

Àrea responsable

Indicadors

Valor
Referència

Resultat 2019

Observacions
9 Tallers de sexualitat: 3r
ESO i PFI

Salut pública

Accions de sensibilització
realitzades

Àrea responsable

Indicadors

Salut pública

Nombre de tallers realitzats

1 accció / any

Valor
Referència
3 tallers
ofertats/any

3

4 Tallers sexualitat: 2n ESO
i 4t ESO

Resultat 2019

Observacions

3

9 Tallers de sexualitat: 3r
ESO i PFI

6 tallers
realitzats / any

3

4 Tallers sexualitat: 2n ESO
i 4t ESO

Resultat 2019

Observacions

3

Taller Gústate … gústate
mucho i activitats
organitzades pel
departament d'Igualtat.

Àrea responsable

Indicadors

Valor
Referència

Salut pública

Nombre d’activitats
organitzades

2 activitats
organiztades /
any

Estils de vida: salut sexual i reproductiva

SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA
Grau d'assoliment Obj.Op 2
0%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Estils de vida: consum de substàncies
Objectius operacionals

Promoure actituds favorables a no consumir o realitzar un consum responsable de substàncies Obj. Op 1
Accions
Àrea responsable
Indicadors
Valor Referència Resultat 2019

Oferir alternatives a la
prescripció d’ansiolítics
per a joves i adults
(prescripció social)

Difondre el servei de teràpia
familiar gestionat per serveis
socials com a alternativa a la
prescripció d’ansiolítics

Salut pública

Difusió del servei de teràpia
familiar realitzada

Objectius operacionals

Accions

Àrea responsable

Indicadors

Salut pública

Nombre d’activitats realitzades

Enfortir els programes de
sensibilització adreçats a Mantenir l’oferta de Cabalbaix al
població jove i familiar
catàleg d’activitats educatives
(Cabalbaix i Salut i Escola)

Objectius operacionals
Oferir un servei
d’assessorament per a
consums iniciàtics o no
problemàtics

Accions

Àrea responsable

Indicadors

Coordinar accions/activitat amb
Esports i Joventut

Salut pública

Nombre d’activitats realitzades

Observacions
Servei que es prescriu
mitjançant Benestar Social, no
és obert a la
1 difusió / any
2
població sense derivació dels
professionals de Benestar
Social. S'acorda reforçar el
servei a nivell intern.
Valor Referència Resultat 2019
Observacions
17 tallers sobre drogues: 425
alumnes
8 tallers
sobre tecnologies a
secundària: 200 alumnes: "
Perquè no contestes?" i "Fora
de joc "
8 activitats
3
realitzades / any
4 obres de teatre sobre
tecnologies de primària: 100
alumneS:" Estàs pantalla?"
1 Obra de teatre sobre
drogues: 65 alumnes : "No em
ratllis"
Valor Referència Resultat 2019
Observacions
1 activitat
realitzada / any

3

Reunió 28/11/2019

Estils de vida: consum de substàncies

CONSUM DE SUBSTÀNCIES
Grau d'assoliment Obj.Op 1

33%

67%
0%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Estils de vida: consum de substàncies
Millorar la detecció i atenció de persones amb un consum problemàtic de substàncies i reduir els riscos de consum Obj. Op 2
Objectius operacionals

Accions

Disminuir el consum de
Adhesió a les campanyes anuals
tabac en la població
del Dia sense Fum
general

Àrea responsable

Salut pública

Indicadors

Valor
Referència

Nombre d’activitats realitzades
1 activitat
en la campanya del Dia sense
realitzada / any
fum

Resultat 2019

3

Observacions

Col·laboració AAVV Poble
Sec xerrada
per ajudar a deixar de
fumar: 19/11/2019
Projecte entorns sense fum

CONSUM DE SUBSTÀNCIES
Grau d'assoliment Obj.Op 2
0%

100%

Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Estils de vida: seguretat de les persones
Garantir la cardioprotecció al municipi Obj. Op 1
Objectius
operacionals

Incrementar les
possibilitats de
supervivència de les
persones que pateixin
una aturada cardíaca
al municipi

Accions

Àrea responsable

Implementació de la cardioprotecció al
municipi.

Salut pública

Contractar el manteniment dels
desfibril•ladors municipals

Salut pública

Valor
Resultat 2019
Observacions
Referència
Nombre de desfibril•ladors
1
Instal.lació endarrerida
instal•lats
Desfibril.lador
per les obres a la via
3
instal.lat/any
pública, prevista per al
2019
mes ge gener de 2020.
Nombre de sessions de
3 sessions /
3
formació realitzades
any
El lot de manteniment de
desfibril·ladors del
contracte de
Contracte realitzat
Si /No
2
multimanteniment va
quedar desert. Es preveu
fer una nova licitació a
principis de 2020.
Indicadors

SEGURETAT DE LES PERSONES
Grau d'assoliment Obj.Op 1

33%
67%
0%
Assolit

No assolit

Parcialment assolit

Indicadors Pla de Salut d'Olesa de Montserrat
Grau d'assoliment 2019

7,55

16,04

Grau d’assoliment 2019

76,42

Assolit

Parcialment assolit

No assolit

