
REUNIÓ CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 
 
Acta 2/2015 
 
Data: 26/11/2015 
 
Assistents: Josep Antoni Gómez  (Agència de Salut Pública) 
 Ricard Tomàs (Aigües de Manresa) 
 Joan Rexach (Associació Diabètics de Catalunya) 
 Mª Rosa Riera (Associació Familiars Alzheimer) 

Anna Puigdellivol (Associació Familiars de malalts mentals del        
Bages) 

 Mª Jesús Pérez (Associació Espanyola contra el Càncer) 
Carles Perarnau (Caminant plegats en el dol) 

 Eva Clapés (Col·legi Treballadors socials) 
Cecilia Vila (Col·legi Oficial Infermeria) 
Immaculada Serra i Mercè Pla (Associació l’Olivera) 
Laura López (Associació de celíacs del Bages) 
Cristina Cruz (Ajuntament) 
Glòria Sag (Ajuntament) 
Miquel Davins (Ajuntament) 
Montserrat Mestres (Ajuntament) 

 
 
Absents justificats:  
 Mª Teresa Campanera (Regió Sanitària Catalunya Central) 
 Alba Oms (Fundació Sociosanitària de Manresa) 
 Marta Vilanova (Associació Titulats en Salut Pública) 
 
 
  
 Secretària: Elisenda Solsona (Ajuntament) 
 
A la sala de reunions de la planta baixa de l’Edifici Infants, el dia 26 de 
novembre de 2015, a les 20.10 hores, es reuneix el Consell Municipal de Salut, 
per tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es detalla. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat sense que en calgui lectura prèvia perquè s’ha adjuntat 
una còpia en la convocatòria i tots els membres en coneixen el contingut. 
 
2. PRESENTACIÓ DEL NOU REGIDOR DE SANITAT 
 
S’inicia la sessió amb una ronda de presentació de cada un dels assistents, i el 
regidor Miquel Davins es presenta com a nou regidor de Sanitat i Gent Gran. 
 
3. RATIFICACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL 



La Sra. Mestres explica que, tal i com s’especifica en el reglament de 
participació ciutadana, quan hi ha una nova composició de govern cal que tots 
els membres dels Consells sectorials ratifiquin la seva participació. Es fa 
repartiment entre els assistents de les instàncies que s’han de completar amb 
les dades corresponents i que s’han de presentar al registre municipal.  
 
4. EXPLICACIÓ DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPAT IUS 
 
El Sr. Davins fa una presentació del procés de pressupostos participatius i 
explica els passos que s’han de seguir per presentar projectes, les fases i 
calendari de treball, etc. 
El període de presentació de propostes va del 16 de novembre de 2015 al 31 
de gener de 2016. Les propostes presentades seran valorades per tècnics 
especialistes de diferents àrees de l’ajuntament de l’1 al 28 de febrer, i 
s’informarà als interessats via telefònica o per correu electrònic de la viabilitat o 
no del projecte. 
L’exposició de propostes acceptades es realitzarà del 9 al 24 de març a la sala 
d’exposicions de la Plana de l’Om, i la presentació pública serà el divendres 1 
d’abril a les 20h al teatre Conservatori. 
Les votacions es podran fer per diferents vies fins el 10 d’abril. La presentació 
dels resultats serà el dimarts 11 d’abril a l’ajuntament. 
 
5. PROJECTE “MANRESA, CIUTAT CARDIOPROTEGIDA” 
 
El Sr. Davins fa una breu presentació del projecte “Manresa, ciutat 
cardioprotegida” .  Amb l’impuls inicial de Rotary Club Manresa i la Mútua 
General de Catalunya, i gràcies al finançament del projecte participatiu “Només 
amb un clic” presentat per l’AVV de la Font dels Capellans, es posa en marxa el 
projecte de dotar a la ciutat d’una xarxa de desfibril·ladors a l’abast dels 
ciutadans. La col·locació dels 30 nous aparells està previst que estigui 
complerta a 31 de gener. Posteriorment s’anirà completant la fase de retolació 
corresponent, el pla de comunicació i informació a la ciutat, així com el 
desenvolupament del pla de formació per barris, ciutadania, escoles,etc 
  
6. PREGUNTES I SUGGERIMENTS 
 
La Sra. Vila demana informació sobre un dels projectes aprovats l’any passat 
en el procés de pressupostos participatius, ja que considera que no és correcte 
tal i com s’ha explicat. El Sr. Davins es compromet a fer-li arribar el contingut 
del mateix. 
 
La Sra. Cruz explica que hi va haver un incident amb un dels ascensors del 
CAP Bages i que aquest va quedar bloquejat durant força estona, el que va 
provocar alteracions en el funcionament del centre. També manifesta la seva 
preocupació per la seguretat d’aquest ja que l’incident podria haver causat 
danys personals i creu que s’hauria de revisar.  
 
 
 
 



 
I com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 21’15 hores s’aixeca la 
reunió, de la qual s’estén la present acta, que signen presidenta i secretària, i 
que s’aprovarà o modificarà, si s’escau, en una propera sessió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miquel Davins Pey         Elisenda Solsona Serrat 
Regidor delegat de Sanitat i Gent gran   Secretària 
 
 
 
 


