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ACTA DE REUNIO
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT

Núm. 2/2020 sessió plenària
Dia:
16 DE DESEMBRE DE 2020
Hora : de 17.00 fins 19.05 h.
Lloc: Reunió telemàtica a través de Microsoft TEAMS
Assistents:
Associació de malalts de ronyó – ADER
Associació ALBA
Associació Actua Vallès
Associació d’intervenció en drogodependències d’Egara – AIDE
Associació TEAcció
Associació Vallès Amics per la Neurologia- AVAN
Associació ACAF
Associació “Todos contra la Histiocitosis”
Associació ONCOLLIGA
Associació xarxa local entitats ALEI
CatSalut
Centre Universitari de la Visió
Club Social Egara (Fundació Salut Mental Catalunya)
Col·legi oficial d’infermeres i infermers de Bcn delegació Terrassa
Col·legi oficial de metges de Barcelona - delegació Terrassa
Consorci Sanitari de Terrassa
Federació d’Associació de Veïns de Terrassa
Fundació Catalunya La Pedrera
Grup municipal Junts per Terrassa
Grup municipal PSC
Grup Municipal
Grup municipal Tot per Terrassa
Grup municipal ERC més
Institut Català de la Salut (CAP Antoni Creus)
Mútua Terrassa
Servei de Capacitats Diverses
Servei Municipal de Salut i Comunitat

Taula de Capacitats Diverses de Terrassa
Taula de Salut Mental de Terrassa
Director Àrea Drets Socials (Ajuntament Terrassa)
Regidora de Salut - Presidenta CMS
Secretaria CMS (Servei Salut i Comunitat)
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Daniela Narvaez
Pep Pitart
Patrícia Sánchez
Ramón Costa
Cristina Valverde
Rafael Morante
Mara Fuentes
Maria Muñoz
Cati Serra
Núria Tomás
Daniel López
Rosa Garcia
Eulàlia Torres
Josep Maria Sans
Montse Ureña
Jaume Pavia
Laura Muñoz
Francesc Sañé
Salvador Sanchez
Josep Serra
Jose Luís Martín
Iuri Lazaro
Montserrat Nozal
Mamen Galindo
Teresa Clanchet
Sònia Cuesta
Anna M. Comelles
Albert Moncada
Mireia Bigorra
Matilde López
Marta Puig
Montse Garcia
Pep Pitart
David Garcia
Mònica Polo
Montse Martin
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Benvinguda
La regidora de salut, Sra. Mònica Polo dona la benvinguda a tots els presents fent una
valoració de la gestió de la pandèmia des de la perspectiva municipal i l’empremta que
està generant en la societat.
Ordre del dia
1.- La Covid-19 a Terrassa: situació epidemiològica, accions realitzades, situació
actual dels serveis sanitaris i gestió realitzada. Previsió futura
L’Albert Moncada del Servei municipal de Salut i Comunitat explica de forma resumida
les diferents accions realitzades des de l’ajuntament per fer front a la pandèmia durant
aquest 10 mesos. Per fer-ho, primer donar les dades actualitzades més rellevants de
la Covid19 a la ciutat, així com l’evolució epidemiològica. Seguidament, exposa la
tasca realitzada des de la regidoria i servei de salut en diferents àmbits d’actuació:
serveis sanitaris, seguiment epidemiològic, atenció ciutadana, coordinació i enllaç amb
vigilància epidemiològica, sensibilització ciutadana, suport cribatges, suport entitats i
altres temes importants a nivell de prevenció i promoció de la salut. Finalment, posa de
relleu els reptes del futur immediat (en adjunt presentació).
A continuació, Cati Serra del CatSalut, juntament amb les referents de CST, ICS i
Mútua Terrassa, Montse Ureña, Montse Nozal i Teresa Clanchet exposen el balanç de
la gestió des de la perspectiva dels serveis sanitaris. Donen les dades de l’evolució de
casos positius d’aquest 10 mesos i com han anat gestionant les diferents onades de la
pandèmia (primera onada de març a juny i segona onada de juliol a desembre) a nivell
d’atenció primària i hospitalària. Destaquen la col·laboració i coordinació entre els
diferents agents implicats, així com el desig de tornar a una atenció normalitzada de
les persones usuàries (en adjunt presentació).
A la roda d’intervencions:
Des de la Taula de capacitat diverses, la Sra. Montse Garcia exposa el cas d’una
persona usuària de cadira de rodes que arrel d’estar afecta per la Covid19 i haver de
desplaçar-se a Mútua de Terrassa, demana ambulància i aquesta es nega a portar la
cadira de rodes de l’usuària. Vol saber si és així per protocol, si es dona habitualment.
Des de Mútua, sorprèn molt que hagi passat aquesta situació i tot i que el servei no
depèn directament d’ells, s’ofereixen per passar les dades al 061 i esbrinar el què va
passar.
El Sr. Josep Mª Sans del COMB, reconeix la tasca realitzada des d’ajuntament i
serveis sanitaris. Exposa el següents interrogants:
1. li preocupa la resposta ciutadana, que tot i que majoritàriament és
positiva , si que s’han detectat focus de persones que els hi costa seguir
les mesures de prevenció, l’Ajuntament ha fet accions o té previst fer
intervencions com mesures de sanció per a qui no segueixi aquestes
mesures?
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2. Sobre l’atenció telefònica, tot i que ha hagut reforç, realment aquesta
dona resposta a les necessitats del moment? La informació que els hi
arriba és que aquesta continua sent insuficient.
3. A nivell de pressió assistencial, sorprèn les dades d’ingressos
hospitalaris a Mútua Terrassa respecte a l’Hospital de Terrassa, de
1500 a 500 respectivament, el que fa pensar en una sobrecàrrega molt
gran a Mútua respecte CST i per tant si els recursos destinats a cada
centre han anat en funció d’aquesta pressió?
4. Si l’Ajuntament continuarà amb la línia d’aplicar mesures en els
diferents esdeveniments nadalencs, com ha fet amb la fira de Santa
Llúcia, que es farà amb la cavalcada de reis o altres que impliquin
aglomeració de persones?
5. Sobre l’accés a la informació dels familiars que tenen una persona
ingressada, els hi arriben queixes de que aquesta no es suficient,
generant angoixa i inquietud. S’hauria de millorar.
6. Voluntariat, un tema poc treballat i creu que hi hauria moltíssima gent
disposada a ajudar i prestar el seu servei, s’hauria de regular d’alguna
manera. En aquest sentit, ho lliga amb el tema de farmàcies, on hi ha
professionals preparats als que no se’ls estar fent servir i pregunta si hi
ha algun pla per tal que les farmàcies puguin fer proves de detecció de
la Covid19?
7. Quin Pla de vacunació hi ha?
8. Tema preocupant la sobrecarrega dels professionals sanitaris que estan
a primera línia, per això volem saber la ràtio de professionals que hi ha
per núm. d’ingressos a cada hospital i quina és la mitja de Catalunya?
Si hi han desviacions quina són les mesures a aplicar?
9. Amb el finançament extra que ha arribat al CatSalut, si aquest s’ha
traslladat a la dotació de recursos humans i en quina mesura per a cada
proveïdor?
10. Trasllado queixa d’un metge jubilat que ha ajudat en el tema de la
vacunació i no funcionava el termòmetre sense contacte i es va decidir
fer-la sense prendre la temperatura.
11. L’hotel per als professionals en quin grau s’ha utilitzat?

Es dona resposta a les diferents qüestions. Així sobre el compliment de les mesures
de prevenció per la ciutadania, tema complex, s’ha de diferenciar entre les persones
que havien de fer confinament i no el feien, de les que no segueixen les mesures de
protecció de forma correcta.
De les primeres, el serveis sanitaris notifiquen a l’ajuntament les persones que no fan
el confinament i la policia fa visita a domicili per saber què passa.
Respecte a les segones, Terrassa ha estat una de les ciutats que més sancions ha
posat per no respectar les mesures de prevenció, però això no es suficient ni la
solució. També s’ha de posar de relleu el nivell d’incompliment en les terrasses dels
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bars/restaurants i la inspecció no és la única solució, s’ha d’apel·lar a la
coresponsabilitat.
En quan a la diferència de d’ingressos entre els dos hospitals de Terrassa, es revisarà
la diapositiva perquè no hi ha tanta. Així ho corroboren els proveïdors, sembla que s’ha
agafat la dada general en els cas de Mútua i no l’especifica de Terrassa. Respecte a la
dada dels professionals que han fet ús de l’hotel, la tenen des de CatSalut, en tot cas,
com que ha hagut de marxar la Cati Serra, se li demanaran.
Sobre el tema dels professionals farmacèutics, Terrassa és la prova de que se’ls te en
compte amb el projecte pilot "Jo Dic", explicat a la presentació.
El tema de l’acompanyament i accés a la informació dels familiars, aquesta pot variar
segons les dades epidemiològiques del moment, sempre seguint el protocol del
moment. Però la informació ha estat diària.
Pel que fa al tema del voluntariat, aquest s’està gestionant des del l’ajuntament a
través del punt del voluntariat i Creu Roja.
Sobre el pla de vacunació, encara hi ha poca informació. El que saben els proveïdors
en aquests moments és que a la primera fase s’arribarà al personal sanitari de primera
línia i a les residències. Esperen que hi hagi una bona campanya informativa per part
del CatSalut, per tal que els ciutadans sàpiguen en tot moment el que s’està fent.
Respecte a professionals de salut i ràtios, a l’estiu va arribar a la primària un pla
específic per als referents escolar, un pla per les persones gestores Covid, el pla
d’enfortiment de l’atenció primària, dirigit a reforçar residències i temes de cronicitat. El
finançament rebut l’han empleat en la dotació de personal administratiu, auxiliars,
infermeria i algun metge. De les ràtios, millor traspassar-li al CatSalut, així com altres
dubtes que no hagin estat resolts.
2.- Traslladar als proveïdors de serveis sanitaris la proposta sobre la targeta
Cuida’m realitzada en els espais participatius municipals de la Taula de
Capacitats Diverses i Accessibilitat i la Taula de Salut Mental Terrassa.
Estava previst que la proposta sobre la targeta Cuida’m, fos exposada per la Marta
Puig de la Taula de Capacitats Diverses i el Pep Pitart de la Taula de Salut Mental.
Finalment, ho explica només el Pep, ja que la Marta ha hagut de marxar abans
d’arribar a aquest punt de l’ordre del dia.
Aquesta proposta sorgeix en diferents reunions entre entitats que treballen per les
persones amb autisme i la comissió de salut de la xarxa local d’entitats ALEI, que
treballen per la inclusió de col·lectius amb vulnerabilitat social. Aquesta havia de ser
portada a consideració de les dues taules citades anteriorment per consensuar un
posicionament conjunt. Encara s’ha de fer a la de Capacitats Diverses i Accessibilitat.
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En quan a la proposta concreta la targeta cuida’m, tot i que és una bona eina, no arriba
a tots els perfils que des d’aquestes entitats acompanyen. Així doncs, atenen a les
consideracions i requisits que es posen de manifest en la informació que dona el
CatSalut en la seva pagina web (objectius i persones a les que s’ofereix) es demana
de manera conjunta:
1. Que s’inclogui el perfil de persones diagnosticades amb Trastorn Mental,
Patologia Dual i Addiccions.
2. Establir un sistema que faci efectiva de manera automàtica la targeta a totes
les persones que compleixin els requisits. Sense que hagi de ser a través del
criteri arbitrari dels professionals sanitaris, de demanda de les persones
interessades ni dels familiars o entitats que l’acompanyen.

3. Que la TSI Cuida’m a Terrassa també identifiqui a qui la porti com a persones
que necessiten una atenció diferenciada per les seves característiques
especifiques davant la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra.
Un cop aquesta proposta sigui consensuada per la Taula de capacitats Diverses, es
farà arribar el document de la proposta al CatSalut, als diferents proveïdors sanitaris i
a l’Ajuntament pel que fa al punt 3.

3.- Informació relativa a la Vicepresidència del consell
La Montse Martín, explica que queda pendent nomenar la Vicepresidència del consell i
atès que es preveu que trigarem en fer sessions presencials s’acorda fer la votació en
el proper consell.
Es recorda les 3 candidatures que es mantenen i a la propera reunió cada una
d’aquestes persones presentarà la seva candidatura:
•
•
•

AIDE: Pep Pitart
TEACCIÓ: Patrícia Sánchez
FEDERACIONS AVV: Jaume Pavia

4.- Torn obert de paraules:
S’obre el torn de paraules, però no hi ha cap. Es tanca la sessió.

Montse Martin
Secretaria Tècnica CMS
Terrassa, 7 de Gener del 2021

