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ACTA DE SESSIÓ DE CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 

 
Identificació de la sessió 
 
NÚMERO: 8  
DIA:  29/09/2020  
HORA:  19:00 H  
LLOC:  Reunió  virtual plataforma zoom 
 
 
Assistents 
 

Mª Josep Palomar 
González  

Presidenta del Consell, Regidora de  Govern Obert, 
Atenció Ciutadana, Salut Pública i Consum 

Pere Compte Lopez   Vicepresident del Consell, Regidor de Promoció Social i 
Personal 

Laia Vergés Gassó Secretària del Consell, tècnica de Salut Pública 

M. Lluïsa Bautista 
Sanchez 

Regidora d’organització de persones i règim intern, 
representant JUNTSxCAT 

Estela Vázquez 
Granados 

Regidora, representant  PSC-CP 

Maira Costa Casas Regidora, representant CUP-AMUNT 

Paco Zambrana Tinoco Regidor, representant SOMI 

Sara Sanchez 
Belmonte 

Directora CAP Manlleu 

Àngels Romeu Fabré Directora Fundació Hospital Sant Jaume 

Assumpte 
Acta de la sessió - CONSELL MUNICIPAL DE 

SALUT_2020  

Interessat/ada de l'expedient 
AJUNTAMENT DE MANLLEU  
 
Localització de l'activitat 
PLAÇA FRA BERNADI 6 MANLLEU (BARCELONA)  
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Maite Ferrer Chambó Representant farmàcies de Manlleu 

Noelia Vallejo Muñoz Representant Escoles bressol municipals (Directora 
Escola Bressol Picarols) 

Rosa Mª Espadamala 
Saña 

Representant Escoles d'infantil i primària de Manlleu 
(Directora Escola Puig Agut) 

Quim Bretcha Planas  Representant Centres de secundària de Manlleu 
(Director Escola Casals Gràcia) 

Eva Coma Vicente Representant centres fisioteràpia (Fisioterapeuta 
FISIOSONA) 

Marta Serra Raurell Representant centre mèdics (Gerent Centre de salut El 
Ter) 

Rosalia Solà Roigé Representant CCOO d’Osona 

Miriam Quiñoa 
Salanova 

Cap del Servei de Salut Pública a Osona 

Marta Vilanova Vilà Directora tècnica Amb Salut 

 
Excusen la seva assistència: 
 

Jordi Contijoch Sala Associació d'Empresaris de Manlleu 

Marta Moreta Rovira Regidora, representant  PSC-CP 

 
No assisteixen: 
 

Conxita Vilalta  Representant Osona Contra el Càncer 

Ramon Viñas  Representant Associació de Familiars de Malalts 
Mentals 

Cristina Bonfill Representant Associació Malalts Síndrome d'Asperger 
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Ordre del dia 
 
1. Benvinguda a càrrec de la Sra. Maria Josep Palomar Regidora de Govern Obert, Atenció 

Ciutadana, Salut Pública i Consum. 
 

2. Aprovació de l’acta anterior. 

 
3. Aprovació nous membres del Consell. 

 
4. Actuacions de Salut Pública municipal durant l’esta d’alarma COVID-19. 

 
5. Modificacions del PAM arran de la pandèmia COVID-19. 

 
6. Avaluació Pla Salut Local. 

 
7. Torn obert de paraula. 

 
 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La sessió comença en primera convocatòria a les 19.10h, donat que hi ha quòrum suficient.  

 

1. Benvinguda a càrrec de  la Regidora Sra. Maria Josep Palomar  

La Regidora es presenta i dona la benvinguda a tots els/les assistents/es. 
Esmenta la situació totalment insòlita i inesperada que s’ha viscut des de la última acta del 
Consell celebrada el 4 de setembre 2019 amb la situació epidèmica i d’emergència, i també 
destaca la situació preocupant deguda a la segona ondada epidèmica. 
 
Comenta que l’objectiu de la reunió és fer un trasllat de les actuacions de Salut Pública 
portades a terme degut a la situació provocada per la COVID-19, de l’actualització del PAM 
també en aquest sentit i comenta la presència de la Marta Vilanova, que exposarà algunes 
dades de la situació actual de la pandèmia al nostre municipi. 
 
Recalca que es vol donar un pes específic a la part de torn obert de paraula perquè els 
assistents puguin transmetre les seves inquietuds, opinions i que també pugui ser un espai a 
on buscar sinèrgies. 
 
Destaca finalment la presència del Regidor de Benestar Social, Pere Compte, i la tasca 
transversal que s’està fent en les dues àrees de l’Ajuntament que representen. 
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2. Aprovació de l’acta anterior. 

 
 

La tècnica de Salut Pública comenta que, com a segon punt de l`orde del dia, es procedeix a 
l’aprovació de l’anterior acta del Consell que va tenir lloc el 04/09/2019. Es dóna la 
possibilitat a les persones assistents de fer alguna aportació o esmena. 
 
No hi ha cap observació o esmena per part dels vocals i per tant, es dóna per aprovada 
l’acta de la sessió anterior. 
 
S’informa que la sessió quedarà enregistrada i que si algú hi té algun inconvenient ho pot 
expressar. Tothom hi està conforme. 

 
3. Presentació de nous membres del Consell 

 
Aquest tercer punt de l’ordre del dia s’ha incorporat davant la necessitat d’aprovar les noves 
vocalies del Consell arran d’alguns canvis de càrrec professional, o per decisió d’un altre 
òrgan o decisions personals. 
Es comenta un a un els canvis de representació: 

 

 Anterior representant  Actual representant 

Laura Almendros (CAP Manlleu) Sara Sanchez 

M. Carme Collell (Escoles bressol 
municipals) 

S’incorpora la Noelia Vallejo directora 
EB Picarols com a Co-representant 

Lourdes Areñas (Escoles d'infantil i 
primària de Manlleu) 

Rosa Espadamala, directora Escola 
Puig Agut 

Marc Codina (Centres de secundària de 
Manlleu) 

Quim Bretxa, director Escola Casals 
Gràcia 

Monica Vera (Associació Síndrome d' 
Asperger) 

Cristina Bonfill 

Dolors Suriñach (Osona contra el càncer) Conxita Vilalta 

M. Beatriz Baños (Clínica dental COIM) 
 

Actualment no hi ha representació i es 
procedirà a contactar amb tots els 
centres per saber qui està interessat 
en formar part del Consell.  

Aleix Estrada (Centre de salut El Ter) Marta Serra 

Miquel Sanchez (CCOO d'Osona) Rosalia Solà  

Francesc Altarriba (Associació 
d'Empresaris de Manlleu) 

Jordi Contijoch 

M. Lluïsa Mas (Agència de Protecció de 
la Salut d'Osona) 

Myriam Quiñoa 
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Centres veterinaris Manlleu Actualment no hi ha representació i es 
procedirà a contactar amb tots els 
centres per saber qui està interessat 
en formar part del Consell. 

 
 

 
Es procedeix a la votació per l’aprovació dels nous vocals que es realitza a mà alçada. 
S’informa que es requereix una aprovació per majoria simple. 
 
Resultat de la votació: 
 
A favor- 17 vots 
En contra- 0 vots 
Abstencions- 0 vots 
 
Davant el resultat de la votació s’informa que queden aprovats els nous membres 
representants del Consell. 
 
4. Actuacions de Salut Pública municipal durant l’estat d’alarma  

 
La tècnica de Salut Pública comenta que l’objectiu d’aquest punt de l’ordre del dia és 
traslladar les actuacions arran de l’epidèmia Covid-19 i no només de l’estat d’alarma. 
Ja es va avançar un document a on es recollien aquestes actuacions als membres i, per tant, 
no es comenten punt per punt malgrat s’ofereix la oportunitat d’ampliar qualsevol informació 
a qui ho desitgi. 
 
Es destaca però una de les actuacions recents que és el conveni signat amb la Secretaria de 
Salut Pública, Cat Salut i l’Ajuntament de Manlleu per a l’assistència i coordinació 
interinstitucional per fer seguiment de persones positives de Covid-19. A nivell operatiu s’ha 
elaborat un protocol  que estableix que, previ filtre per part del CAP manlleu, si es detecta 
algun cas positiu de persona vulnerable es trasllada a Serveis Socials per tal que s’asseguri 
l’abastiment d’aliments i altres productes de primera necessitat a la persona o família 
afectada que es troba en situació de confinament i comprovar alhora, que aquest es fa 
adequadament. 
 
Es dona la paraula al regidor Sr. Compte per si vol fer alguna aportació, el qual comenta 
que, arran del cribratge massiu, es va detectar aquesta necessitat. Sobretot es tracta d’estar 
al costat de les famílies, cobrir les seves necessitats i reforçar el missatge de l’obligació de 
fer la quarantena. Això es porta a terme amb la figura d’un treballador familiar. 
 
5. Modificacions del Pla d’Actuació Municipal (PAM) arran de la pandèmia COVID-19. 
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La tècnica de Salut Pública comenta que el PAM aprovat de l’actual mandat ha sofert unes 
modificacions arran de la pandèmia i que en la pàgina web de l’Ajuntament, en el portal de 
transparència (https://transparencia.manlleu.cat/accio-de-govern/pla-d-accio-municipal-pam-
2015-2019.htm), es poden consultar ambdós documents, considerant que no s’escau 
aprofundir més en aquest punt. 
 
6. Avaluació Pla Salut Local _Marta Vilanova, directora tècnica AmbSalut 
 
La Sra. Marta Vilanova, comença la seva intervenció presentant en quin punt es troba el Pla 
Local de Salut 2018-2023, en quan a la fase d’avaluació i destaca l’objectiu d’aplicar salut a 
totes les polítiques i, per tant, la transversalitat del Pla. 
Un cop perfilats tots els indicadors de cada actuació ja s’ha iniciat l’avaluació del 2020 per 
part dels responsables de les diferents àrees municipals o persones responsables de les 
actuacions. 
El resultat de les actuacions es presentaran durant el primer trimestre del 2021. 
 
Agraeix de manera especial a totes les persones que col·laboren en aquesta avaluació 
especialment els responsables del sector sanitari com la Sra. Sara Sánchez. 
 
Seguidament es passen a comentar les dades que publica Cat Salut per municipi en el portal 
https://dadescovid.cat/. Es presenten la dades recollides fins al dia 28 d’octubre 2020. 
 
Es destaca durant tota la pandèmia: 
 

- 988 casos confirmats 
- 39 defuncions 

 
Setmana del 19/10 fins al 25/10:   

- Recent descens de la Rt(*) fins a1,17 versus 1,8 setmana anterior. Cal baixar per 
sota de 1 per tal de considerar la onada epidèmica sota control. 

 
(*)Rt: La taxa reproductiva efectiva (Rt) ens indica quantes persones de mitjana contagia 
cada persona infectada per SARS-Cov2. 
 
Es comenta la recent implantació dels testos ràpids de detecció d’antígens amb una 
sensibilitat del 93,3% i especificitat del 99,4%. 
 
Mitjana d’edat actual d’afectats és de 37-38 anys, dada que ha canviat des de la primera 
onada epidèmica o on la mitjana d’edat era més alta i també destaca un 60% de dones 
afectades. 
S’afegeix que no s’ha detectat recentment cap cas positiu de COVID-19 a les residències i 
per tant es recalca la bona tasca que aquests centres estan fent. 
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Es conclou amb aquesta exposició el que es volia traslladar des de la vessant de Salut 
Pública. 
 
 
7. Torn obert de paraula 

S’obra tot seguit el torn obert de paraula. 
 
S’engloben en 3 àmbits: 
 
Testos ràpids i cribratges 
 
S’inicia el torn de paraula amb la intervenció de la Sra. Àngels Romeu que comenta que ja 
tenen a disposició el test ràpid de detecció d’antígens, confirma que no tenen cap a cas a la 
residència però si han tingut un cas a l’hospital i demana el grau de fiabilitat en relació al 
test quan el resultat és positiu i si cal confirmar els casos negatius.  La Sra. Marta Vilanova 
explica que en general el test d’antígens és del 98% d’especificitat . La Sra. Sara Sánchez 
explica que en cas de ser resultat positiu, aquest és fiable i per tant no cal confirmar i, si és 
un resultat negatiu, amb símptomes o sospites, cal confirmar amb PCR. 
 
La Sra. Myriam Quiñoa recolza el que comenta la Sra. Sánchez i explica algun cas a on s’ha 
utilitzat el test ràpid amb resultats negatius probablement per manca de símptomes. Cal 
aplicar-ho entre el 4 i 5 dies de de l’inici dels símptomes. La Sra. Sánchez comenta que ja els 
estan aplicant des de fa una setmana i en fan una valoració molt positiva per la immediatesa 
que aporta aquesta prova i per tant, facilita l’estudi de contactes un cop confirmats els 
casos. 
 
La tècnica de Salut Pública demana si ja se’n disposa a nivell de residències i la Sra. Romeu 
comenta que de moment no però que cal valorar la seva implantació. La Sra. Sánchez 
afegeix que cal establir un protocol per poder facilitar testos ràpids. 
La Sra. Quiñoa apunta que des del Departament de Salut ja s’ha iniciat una línia de treball 
per aportar testos ràpids a les residències acompanyat de la formació pròpiament per fer la 
prova i empoderar-los. Alhora que permetria descongestionar l’atenció primària. 
 
La Sra. Sánchez recalca que en el cas de Manlleu, la residència Aura és molt autònoma. 
La tècnica de Salut Pública demana si per controlar els casos a escoles s’ha plantejat aplicar 
els testos ràpids i respon que a nivell de centres escolars no es recomana la seva utilització i 
se segueix utilitzant els PCR ja que aporten més fiabilitat, tot i que coneix que en l’àmbit 
privat si que s’utilitzen per fer cribratges. També  destaca la bona marxa del cribratge a les 
aules, el funcionament de la unitat mòbil i la bona gestió a nivell de gestió del protocol 
COVID-19. 
 
La Sra. Rosa Espadamala, representant de centres escolars d’infantil i primària, diu que 
estan molt contents dels serveis epidemiològics i gestors municipals de COVID-19  i se 
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senten recolzats i acompanyats. Destaca que s’estan seguint tots els protocols i així com la 
rapidesa que aporta la unitat mòbil. 
El Sr. Quim Bretxa, representant de centres escolars de secundària, fa un agraïment en 
general a tota la gestió i servei rebut per part del CAP i a totes les persones que ajuden a fer 
el cribratges i gestionar els grups. 
 
Atenció a la Salut mental 
 
Es cedeix el torn de paraula a la regidora Sra. Maira Costa, representant de la CUP, i valora 
molt positivament la reunió i  les actuacions que s’han portat a terme des de l’atenció 
primària i pregunta per els efectes colaterals de la COVID-19 en l’impacte en l’atenció 
d’altres malalties, per exemple les que fan referència a la salut mental degut a l’agreujament 
d’efectes per la solitud i aïllament que pot patir part de la població. 
Respon la Sra. Sánchez apuntant que és evident que actualment la majoria d’esforços es 
centren en l’atenció del COVID-19, però en l’àmbit de salut mental han recuperat la figura 
psiquiàtrica  i que també es fa seguiment telefònic des del centre de salut mental. Des del 
CAP es fa també molta cerca activa de pacients. De totes maneres el funcionament actual de 
filtre previ per si cal atendre presencialment o no, no permet la llibertat total per demanar 
hora al metge i ho fa tot més difícil. Aquest mètode no agrada ni al pacient ni al 
professionals del CAP.  
Si que és veritat que actualment es fa molta filtratge i atenció telefònica i en casos 
necessaris es programa una atenció presencial i continua dient que s’havia planificat 
l’increment d’atenció presencial però lògicament, amb l’arribada de la segona onada 
epidèmica i degut a l’alt risc de rebrot, de moment s’ha paralitzat. 
 
La Sra. Costa apunta que caldria pensar amb mesures que es poden articular més a nivell 
social. La Sra. Sánchez respon que a nivell social es fan moltes actuacions, que segurament 
se’n poden fer més, però hi ha protocols engegats, que s’ha anat comentant la llarg de la 
reunió, que van en aquesta línia. L’espai físic del CAP també dificulta molt l’atenció presencial 
i aprofita per recordar la importància d’aquesta manca. 
 
La  Sra. Romeu afegeix que la problemàtica de manca d’espai també és present en els dos 
centres que gestiona i posa l’exemple de la Residència Aura, a on, amb el pla de 
contingència actual, han passat de 132 residents a 118 degut a que cal un pulmó per fer 
aïllaments, en cas necessari. 
 
La tècnica de Salut Pública afegeix que des de l’àmbit comunitari hi ha moltes actuacions de 
caire grupal que han hagut de ser posposades degut al brot epidèmic i es reprendran en la 
mesura del possible en funció de l’evolució de la situació. De totes maneres, el seguiment de 
persones vulnerables és present i molt actiu. 
 
Seguiment casos COVID positius 
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La Sra.  Romeu demana si el seguiment de casos COVID-19 positius que es fa des de Serveis 
Socials amb ajuda d’un treballador familiar ha tingut bons resultats en quant a compliment 
dels aïllaments. El Sr. Compte apunta que en general el resultats recollits són positius ja que 
s’han garantit els subministraments bàsics i s’ha ajudat a combatre sobretot la por amb 
l’atenció presencial als domicilis. Es pot ampliar aquesta atenció amb més persones si el 
moment ho requereix ja que, malgrat la contractació pública pot ser lenta, hi ha altres 
estratègies per poder aconseguir personal que s’incorpori en aquestes tasques a través de 
subcontractació de serveis. 
També posa l’exemple dels agents cívics de carrer que feien control a barris, tasca que s’ha 
fet amb personal de la Creu Roja, gràcies al conveni vigent amb l’Ajuntament. En aquest 
sentit informa que s’avisa als agents dels punts conflictius per poder tractar temes de 
civisme des de la mediació. 
 
El Sr. Compte explica que hi ha col·lectius que tenen molta por que, pel fet de ser positius i 
haver de complir una quarantena es produeixi aïllament social. Destaca la tasca dels 
Treballadors socials per detectar aquests casos i la flexibilitat de l’Àrea de Serveis Socials en 
general per adaptar-se a les situacions que van apareixent. 
 
Finalitza amb aquesta intervenció el torn obert de paraula. 
 
8. Cloenda Sessió 

 
S’agraeix la participació i col·laboració de tots els assistents. 
 
El Sr. Compte conclou la sessió deixant la porta oberta a recollir qualsevol suggeriment o 
aspecte a millorar des de la perspectiva Social, ja que venen temps difícils. 
 
La Sra. Palomar agraeix la gran tasca que s’està fent en tots els àmbits per combatre la 
pandèmia i la gran qualitat professional. Comenta també el bon resultat del Consell celebrat i 
que l’objectiu de ser un espai per parlar, debatre, compartir idees i situacions s’ha acomplert. 
Obre les portes a donar resposta a qualsevol necessitat des de l’Ajuntament i a fer d’enllaç 
per actuacions transversals que puguin sorgir. 
 
 
Acords 
 

1. Aprovació dels nous membres representants del Consell. 
 
 
 
 
 
 



  

  

    

 

 1010 

 
Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G 

 

Unitat / Àrea 
 

Negociat salut pública i consum -  Àrea de Promoció social i 
personal, salut pública i consum  
LVG   

Codi de verificació 

  
  

5O5F6B12491Y2D5N0AKP  

Document 

 SPC14I0U4 
Expedient 

 SPC/260/2020 

 
 

 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
      Vist i plau 
La secretària     La presidenta 
 
 
 
 
 
Laia Vergés i Gassó    Mª Josep Palomar González 
 
 
F_FIRMA_87 

En dono fe 
F_FIRMA_317 
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