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1. INTRODUCCIÓ

La Unitat de Sanitat forma part dels serveis a les persones i porta a terme diverses
accions, plans i programes orientats a: promocionar la salut en la població
general i collectius determinats mitjançant l’educació sanitària ; prevenir la
malaltia i a protegir la salut dels ciutadans i ciutadanes mitjançant programes
de salubritat pública, sanejament ambiental, control d’establiments amb risc
sanitari i d’higiene i seguretat alimentària, entre d’altres.
D’acord amb el Pla de Govern 2011-2015 les actuacions realitzades a la Unitat
de sanitat, s’emmarquen dins la prioritat d’endreça i concretament en el
programa una ciutat amb qualitat de vida.

Objectius i Prioritats

Els objectius principals en que es basa el Pla de prevenció i promoció de la salut
són:
 Fomentar una cultura responsable i saludable entorn al tema de
l’alimentació
 Fomentar hàbits de vida saludable
 Impulsar un marc de collaboració i treball conjunt vers la prevenció de les
drogodependències i altres conductes de risc
 Realitzar accions formatives i informatives que fomentin la prevenció de la
malaltia
 Impulsar el projecte “Manresa, ciutat cardioprotegida”
I les accions per portar-los a terme:
Projecte “Pamboli”, de foment d’hàbits saludables en escolars
Control i supervisió de menús dels menjadors escolars
Prevenció de la càries dental
Xerrades formatives sobre hàbits de vida saludables i higiene a la població
general
 Impulsar novament el Consell de drogodependències i desenvolupar un
Programa de prevenció de drogodependències
 Detecció precoç en salut adreçada a escolars de primària






Els objectius principals en que es basa el Pla de millora de la salubritat pública i
seguretat alimentària són:
 Desenvolupar les competències municipals en la matèria, promovent
l’adequació dels establiments a la legislació vigent
 Garantir la seguretat per a la ciutadania dels productes alimentaris
comercialitzats a la ciutat
 Garantir la seguretat per a la ciutadania dels establiments on es realitzen
activitats amb risc sanitari ambiental
 Reduir els riscos per a la salubritat pública relacionada amb la presència de
plagues

3

I les accions per portar-los a terme:
 Disseny, aprovació i implementació d’un programa d’inspeccions sanitàries
en establiments alimentaris
 Control sanitari al inici d’activitats
 Autorització sanitària de les activitats que ho requereixin
 Control del desenvolupament d’activitats amb risc sanitari ambiental
 Control integral de plagues en dependències municipals i a la via pública
 Gestió de queixes relacionades amb activitats

Organització i Recursos Humans

Serveis centrals
Montserrat Mestres Angla

Cap de Servei de Sanitat, Serveis Socials i Participació

Elisenda Solsona Serrat

Cap de la unitat de Sanitat

M.Rosa Vicens Fàbregas

Tècnica de salut

Cristina Lliró Morell

Tècnica de salut (va causar baixa per jubilació el juliol)

Mercè Soler Santandreu

Inspectora

Marta Reyes Llobet

Tècnica de salut

Ramon Martin Cabeza

Tècnic de salut

Maria Bueno Girona

Administrativa
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Pressupost

Codi partida Explicació partida
Hospitals,Serveis assist. I centres de salut-Edif i
312021200 alt cons
Hospitals,Serveis assist. I centres de salut3120 21300 Maquinària
Hospitals,Serveis assist. I centres de salut3120 22200 Comunicacio
Hospitals,Serveis assist. I centres de salut-Neteja
3120 22700 i higiene
Prevenció drogodependències. Publicitat i
23137 22602 propaganda
Prevenció
drogodependències.
Altre.
23137 22699 despeses diverses
3263 22601 Foment hàbits vida saludables. Atenc protocol
3263 22602 Foment hàbits vida saludables. Publicitat
3263 22699 Foment hàbits vida saludables. Altres despeses
Foment hàbits vida
saludables. Altres
3263 48900 transferències
3263 48920 Foment hàbits vida saludables. Subvencions
Actuacions de salubritat. Altres despeses
3111 22699 diverses
3112 22601 Zoonosis. Atenc protocol i representatives
3112 22602 Zoonosis. Publicitat i propaganda
3112 22699 Zoonosis. Altres despeses diverses
Zoonosis. Altres treballs realitzats per altres
3112 22799 empreses

Consignació
inicial

Consignació
definitiva

72,00

72,00

5,00

5,00

206,00

206,00

4.077,00

4.077,00

350,00

350,00

2.062,00
700,00
500,00
10.000,00

2.062,00
700,00
500,00
20.000,00

2.100,00
61.500,00

2.100,00
58.500,00

8.100,00
600,00
1.000,00
5.300,00

9.890,00
600,00
1.000,00
5.300,00

76.955,00

76.955,00

Crèdits
retingut
Contret Disponible
0
0

72,00

0

5,00

189,80

16,20

4.029,89

47,11

228,04

121,96

1.803,12
606,88
0
16.784,32

258,88
93,12
0
515,68

0
58.500,00

2.100,00
0

418,10
15,37
296,29
839,81

9.471,00
584,63
703,71
4.460,19

64.507,90

12.447,10

0
0
0
0
0

5

0
500,00
4.097,76
0
0
0
0
0
0
0
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Finançaments rebuts
Diputació de Barcelona.
Polítiques locals de salut pública
Diputació de Barcelona.
Polítiques locals de salut pública
Diputació de Barcelona.
Polítiques locals de salut pública
Diputació de Barcelona.
Polítiques locals de salut pública

Ingressos propis

Programes promoció de la salut

13.100,00€

Sanitat ambiental

11.600,00€

Animals de companyia
Seguretat alimentària

Taxes municipals
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8.357,00€
11.700,00€

9.978,30€

2. PROGRAMES I ACCIONS

PROGRAMES
Actuacions de col·laboració
i seguiment

Actuacions pròpies
•

•

ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA
CAP Bages (CAP Pl. Catalunya traslladat)
CAP Barri antic
CAP Sagrada Família
CAP les Bases de Manresa
PAC BAGES (Punt d’atenció continuada)

•

Alimentació saludable
Prevenció i control malalties transmissibles
Prevenció Sida
Vacunacions escolars
Programa detecció precoç
Prevenció de drogodependències
Projecte “Manresa, ciutat cardioprotegida”

ASSISTÈNCIA HOSPITALÀRIA
Hospital de Sant Joan de Déu ha acabat l’ampliació
i està en ple funcionament

•

SALUT MENTAL
•

Projecte Mosaic:
- Club social: 63 usuaris atesos
- O.T.L Bages: 199 usuaris atesos (85 d’aquests
han estat inserits en el mon laboral)

•

PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ
DE LA MALATIA

PROTECCIÓ DE LA SALUT
Seguretat i Higiene Alimentària
Zoonosi
Sanejament ambiental

SOCIO SANITARI
La Fundació sociosanitària de Manresa té prevista
l’ampliació de la residencia i augmentar així el
nombre de places disponibles

2.1 PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE LA MALALTIA

2.1.1

2.1.1.1

Alimentació saludable

Control i supervisió de menús curs 2014-15

Mensualment els centres educatius adherits al programa fan arribar les propostes de
menús que són revistades pels tècnics del departament i retornades amb els
suggeriments i propostes que s’hagin considerat. Suggerim canvis quan considerem
que la proposta de menús que ens arriba es pot millorar, el criteri que seguim es basa
en la Dieta Mediterrània, que recomana el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya.
La finalitat del programa és que els alumnes que es queden a dinar als centres
escolars, puguin gaudir d’un àpat tant equilibrat, nutritiu, variat i suficient com sigui
possible.
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Resultats:

Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
TOTAL

L’Espill
X
X
X
X
X
X

X
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El Tec
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Puigberenguer
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

11

9

6

Adara

Sta.Rosa Lima
X
X
X
X
X

5

Total menús supervisats: 38
ADARA: Serveix als menjadors de les escoles: Bages, St. Ignasi, Serra i Hunter i
Renaixença.
L’escola l’ESPILL: Disposen de cuinera pròpia que també planifica i elabora els
menús
Moltes escoles NO ens comuniquen quin càtering els serveix, per tant no els
podem demanar que ens enviïn els menús per a valorar-los.
Valoració:
En general s’ha anat millorant i introduint els canvis proposats, tot i que es
segueix insistint en que s’augmenti el consum de: peix, amanides, verdures,
llegums, i fruita del temps. Es desaconsella la fruita en almívar, no en donen a
totes les escoles i si l’incorporen és esporàdicament.
Algunes escoles com l’Espill i el Puigberenguer van introduint aliments integrals i
ecològics poc a poc, seguint les nostres recomanacions.

2.1.1.2

Programa d’alimentació a les escoles “pambolí”

El programa d’alimentació a les escoles PAMBOLI, té com objectiu educar,
informar i oferir coneixements d’alimentació als alumnes de primària, per tal
d’evitar conductes de risc com els trastorns alimentaris, i potenciar el primer
àpat del dia que és l’esmorzar, sobretot a casa, abans d’anar a l’escola.
Creiem que treballar amb als infants durant 2 cursos seguits pot influir
positivament en la millora de la seva alimentació.
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Després de celebrar el 10è aniversari del programa s’ha considerat convenient
introduir els següents canvis :
• Avançar l’edat d’intervenció dels alumnes á 3r i 4rt per tal que aquesta
sigui més efectiva i realitzar una prevenció més precoç
• Proposar una activitat adreçada als pares, mares i tutors dels mateixos
alumnes per reforçar l’acció sobre el nucli familiar
• Modificar la dinàmica del taller i enfocar-la més a prendre consciència
de la importància d’evitar els aliments superflus i promoure la ingesta
d’aliments no processats, i potenciar la ingesta de fruita.

Les activitats que s’ofereixen són:
a) Joc d’informàtica: MENJA’T EL COCO, TRIA BÉ
Continuem recordant a les escoles que aquest joc s’adreça als alumnes de
4art d’EP i que poden accedir-hi lliurement en el moment que considerin
oportú , per exemple a l’hora d’informàtica, de lleure, el descans de dinar o
tutoria, ja que el joc està penjat a la web de l’Ajuntament.
Els alumnes en aquesta edat ja tenen molta habilitat pels jocs online i entenen
la metodologia del joc molt ràpidament.
L’objectiu és començar a adquirir coneixements d’alimentació tot jugant, i
reforçar la importància de fer un esmorzar saludable així com d’evitar en la
mesura possible prendre aliments poc recomanables com la brioxeria industrial,
els refrescos, patates fregides. etc.
El joc informàtic es troba a la pàgina Web de l’Ajuntament,
(www.manresa.cat) i les escoles el descarreguen als seus ordinadors.
Té continguts educatius i didàctics que cal entendre i resoldre correctament.
L’activitat té una durada de 30 minuts per grup. S’aconsella que a cada classe
es facin dos grups d’alumnes.
b) Taller “Esmorzar saludable”
Per portar a terme aquesta activitat tenim contractat el Centre de dietètica i
nutrició Alternatura. El taller el realitza una dietista. Aquesta és la undècima
edició d’aquest programa, adreçat a totes les escoles públiques i concertades
de la nostra ciutat, per als alumnes de 3r curs de Primària.
L’objectiu és proporcionar coneixements als alumnes per què puguin millorar
les seves capacitats i tenir una alimentació sana, variada, equilibrada i
suficient. El taller es fa centrant l’activitat en l’àpat d’esmorzar ja que creiem
que a aquesta edat poden tenir la capacitat per escollir i preparar el que
volen prendre i també incidir en la proposta dels pares.
Es treballa a partir del que poden prendre a casa abans d’anar a l’escola, i el
petit esmorzar per l’hora del pati.
Metodologia:
L’activitat te una durada de 1 hora.
S’envia una carta signada pel Regidor a cada família explicant-los l’activitat.
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Una setmana abans d’anar a fer el taller, a cada escola hi portem un pòster
on hi ha dibuixada una graella amb noms dels aliments agrupats per nutrients i
dies de la setmana i el nom de cada alumne. Els alumnes, han d’anotar a les
caselles corresponents tots els aliments que han menjat durant aquella
setmana. El dia de l’activitat serveix per valorar el que mengen i poder-los
aconsellar a fer canvis per poder millorar, si cal.
Es comença l’activitat amb una part explicativa, amb continguts i informació.
Els alumnes poden preguntes i aclarir dubtes, després els convidem a preparar
un refrigeri amb tots els aliments que hem portat a la classe, i que inclouen
nutrients de tots els grups d’aliments.
Els aliments que s’ofereixen son:
Pa integral sucat o sense sucar amb tomàquet, oli d’oliva i formatge fresc amb
mel, i fruita del temps.
Es el sisè curs que contractem una dietista/nutricionista, per portar-lo a terme, i
el dia setmanal que s’ha escollit és sempre els divendres de: 9 a 10 i de 10 a 11,
si l’escola te dues línies.

c) Taller “LA VERITAT DELS SUPERALIMENTS INFANTILS”
Per portar a terme aquesta activitat tenim contractat el Centre de dietètica i
nutrició Alternatura. El taller el realitza una dietista a tots els alumnes de 4rt
d’EP.
L’objectiu és disminuir o evitar el consum d’aliments superflus, rics en sucres i
greixos afegits.
Considerem recomanable que els alumnes a partir d’aquesta edat ja tinguin
coneixements i habilitats sobre alimentació saludable. El taller té una part
teòrica i una de pràctica, en la qual es convida a tots a un tast d’aliments com
a exemple del que pot ser el petit àpat de mig matí a l’escola.
Metodologia:
L’activitat te una durada de 1 hora.
S’envia una carta signada pel Regidor a cada família explicant-los l’activitat.
Una setmana abans d’anar a fer el taller, a cada escola hi portem un pòster
on hi ha dibuixada una graella amb noms dels aliments agrupats per nutrients i
dies de la setmana i el nom de cada alumne. Els alumnes, han d’anotar a les
caselles corresponents tots els aliments que han menjat durant aquella
setmana. El dia de l’activitat serveix per valorar el que mengen i poder-los
aconsellar a fer canvis per poder millorar, si cal.
Es comença l’activitat amb una part explicativa, amb continguts i informació.
Els alumnes poden preguntes i aclarir dubtes, després els convidem a preparar
un refrigeri amb tots els aliments que hem portat a la classe, i que inclouen
nutrients de tots els grups d’aliments.
Els aliments que s’ofereixen son:
Pa integral sucat o sense sucar amb tomàquet, oli d’oliva i formatge fresc amb
mel, i fruita del temps.
També es fa entrega d’un tríptic explicatiu en el que ho figuren alguns
exemples de menús, racions recomanades,etc
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Resum i participació dels tallers esmorzar i berenar
curs

2014-2015

3er

66è4art

ESCOLA

alumnes

línies

alumnes

línies

Bages

75

3

50

2

Flama

51

2

47

2

Puigberenguer

51

2

50

2

Muntanya del Drac

13

1

13

1

Valldaura

35

2

Renaixença

26

1

25

1

Sant Ignasi

44

2

51

2

Pare Algué

25

1

25

1

La Font

53

2

74

3

La Sèquia

51

2

74

3

Serra i Húnter
TOTAL PÚBLIQUES

47
471

2
20

51
460

2
19

Salle

30

1

30

1

Vedruna Manresa

50

2

47

2

Espill

24

1

26

1

Ave Maria

24

1

25

1

Oms i de Prat

50

2

52

2

FEDAC Manresa

49

2

49

2

El Pilar

23

1

25

1

Joviat

75

3

74

3

TOTAL CONCERTADES

325

13

328

13

TOTAL ALUMNES

796

33

788

32

TOTAL ALUMNES QUE HAN PARTICIPAT AL PROGRAMA : 1.584

d) Taller per a les famílies
El taller va adreçat principalment a les famílies dels alumnes de 3r i 4rt que han
realitzat el taller però també és obert a la resta de famílies del centre. En
aquest es donen pautes i exemples per portar una alimentació sana,
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equilibrada, suficient i variada. També es parla d’aquells productes que
contenen una gran quantitat de sucres afegits i poden afavorir algunes
patologies presents a la nostra societat com el sobrepès o la obesitat. Es
donaran alternatives bones i saludables
Resum i participació del taller per famílies: Han Participat en el taller les
famílies de les següents escoles:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bages
Puigberenguer
Muntanya del Drac
Valldaura
Vedruna Manresa
Renaixença
Sant Ignasi
Pare Algué
La Font
La Sèquia
Serra i Húnter
Ave Maria
Ítaca
Oms i de Prat
FEDAC Manresa
Joviat

Total tallers realitzats: 16
Una vegada acabat el curs fem arribar una enquesta de valoració als mestres
de totes les escoles participants. Els resultats obtinguts ens confirmen el grau de
satisfacció dels mestres, el bon acolliment de l’activitat, i la petició que
continuï, perquè creuen que el programa pot ajudar a canviar alguns hàbits
d’esmorzar i berenar dels escolars.
Resultat enquesta valoració del programa PAMBOLI de 3r i 4rt d’EP
2014/15 per part dels mestres de les escoles participants

curs

S’han enviat enquestes d’avaluació i satisfacció a totes les escoles, als cursos
de 3r i 4rt. Algunes han respost unificant en un sol retorn les opinions de
diferents mestres, altres han respost cada aula per separat.
S’han rebut 49 respostes: 20 de 3r, i 19 de 4rt.
Els resultats obtinguts són :
Molt bé
80%
95%
70%
75%
70%
90%
75%
40%

Dinàmica del taller
Coneixements impartits
Aliments que oferim
Pòster esmorzar setmana
Durada taller
Dietistes
Material entregat als alumnes
Taller per a famílies
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Bé
20%
5%
30%
20%
20%
10%
20%
15%

-

2.1.2
2.1.2.1

9 escoles fan una enquesta única, 7 escoles tenen 1 sola línia
1 enquesta no respon en quan al pòster
3 enquestes no responen en quan al material
8 no responen la pregunta del taller per famílies

Prevenció de la malaltia, accidents i primeres cures
Prevenció de la càries dental

a) Programa “Dents fortes i sanes”:
“Dents Fortes i Sanes” és una campanya promoguda des de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya (ASPCAT), que arriba a la segona edició.
L’objectiu d’aquest programa és el de potenciar la raspallada dental per tal
de que les infants aprenguin i consolidin aquests hàbit higiènic com a mesura
clau per a la prevenció de la càries i altres malalties de la boca.
L’activitat principal d’aquest programa és fer arribar a tots els alumnes de
primer d’ educació primària un estoig de salut bucodental que conté un
raspall de dents infantil i pasta dental fluorada.
També es fa arribar més informació sobre el tema , per mitjà de la pàgina
web: http://canalsalut.gencat.cat/ca/home ciutadania/vida saludable/habits
d’higiene/ salut bucodental/, on s’explica la tècnica del raspallat de les dents,
a través d’un vídeo.
Des de la Unitat de Sanitat ens encarreguem de fer les comandes al
Departament de Salut de la Generalitat, de la recepció i emmagatzematge, i
de la preparació i posterior repartiment del material entre les escoles
sollicitants.
Resultats i valoració:
Relació de les escoles públiques participants:
Bages, Flama (1r. i 2n.), La Font, La Sèquia, Pare Algué, Muntanya del Drac,
Puigberenguer, Renaixença, Sant Ignasi, Serra i Húnter i Valldaura.

Relació dels collegis i escoles concertades participants :
Ave Maria, Joviat, La Salle, L’Espill, Mare de Déu el Pilar, Oms i de Prat,
Vedruna Manresa.

Nombre d’escoles, mestres i alumnes de primer curs participants:
Núm.
d’Escoles

Núm. de
Mestres

Núm.
d’alumnes

Escoles públiques

11

24

584

Escoles Concertades

7

11

285

TOTAL

18

35

869
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En total es van rebre 875 estoigs de salut bucodental, dels quals se n’han
distribuït 869 estoigs entre els alumnes de primer de primària en un total de 18
escoles de les vint existents a la ciutat.
L’escola Ítaca i la FEDAC Manresa no van adherir-se al programa.

Les escoles i els mestres en particular han realitzat esforços per adaptar-se al
canvi del programa i continuen mostrant interès en seguir participant en
aquest àmbit de la promoció de la salut dental escolar .

b) Exposició “Cuida’t les dents”

La Diputació de Barcelona, cedeix en préstec als Ajuntaments que ho
solliciten, la nova exposició: “CUIDA’T LES DENTS”. Aquesta versió nova,
presenta un nou format amb materials, personatges i continguts actualitzats.
L’objectiu continua sent, donar a conèixer la importància de la salut bucodental, així com promocionar els hàbits higiènics i alimentaris necessaris per la
prevenció de la càries als infants de primària.
L’exposició, que durant el curs 2014-2015, coincidia amb la onzena edició, es
va installar a la Sala Tallers de la Biblioteca Infantil del Casino del 25 de febrer
al 11 de març de 2015, i es va adreçar a tots els alumnes de 1er curs
d’Educació Primària, així com a altres grups interessats.
En coordinació amb la direcció de la Biblioteca del Casino s’ofereix la
possibilitat de utilitzar la biblioteca infantil per llegir o mirar contes, abans o
després de l’exposició. També s’ofereix l’espai exterior de la biblioteca per
esmorzar i jugar.
En acabar la sessió es reparteix el nou material de la Diputació de Barcelona,
consistent en una guia de l’exposició pels mestres, el quadernet dels
“supersomriures” amb activitats per treballar a l’aula, la postal “5 claus per a
unes dents sanes i fortes” i un raspall de dents i pasta alumnes.
Des de la Unitat de Sanitat s’ha contractat una tècnica per fer el monitoratge
de l’exposició, amb un cost de 493.83 euros.

Resultats i valoració:

L’exposició ha estat visitada per un total de 23 grups , 21 grups escolars de
primària i 2 grups d’associacions.
En total l’han visitada 10 escoles, 7 de públiques , amb un total de 15 classes:
Pare Algué, La Flama, Sant Ignasi, Puigberenguer, La Font, Bages i Renaixença
, i 3 de concertades, amb un total de 6 classes: L’Espill, Joviat i Oms i de Prat ,
així com 2 associacions: Joves del Nucli Antic (JNA ) i El Casalot.
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En total l’han visitada de 608
acompanyants .

persones, 562 alumnes

i 46 mestres i/o

A més han entrat a fer la visita a la Biblioteca Infantil, 6 grups de 3 escoles: La
Flama, La Font i el Oms i de Prat.

Curs 2014-15

Escoles
participants

Aules /grups Alumnes
participants
participants

Mestres /pares
acompanyants

Escoles
públiques

7

15

371

30

Escoles
concertades

3

6

149

12

Altres Grups

2

2

42

4

Total

12

23

562

46

Comparativa d’escoles, alumnes i mestres participants durant els cursos
escolars: 2010 / 2011, 2011 / 2012, 2012 / 2013, 2013 / 2014 i 2014/2015

Curs
2010- 11

Curs
2011- 12

Curs
2012- 13*

Curs
2013- 14

Curs 201415**

Núm. escoles i altres
grups participants
12

11

12

8

12

Núm.
mestres
/
grups participants
21

21

20

14

23/46

Núm.
alumnes
participants
541

528

500

378

562

549

520

392

608***

Nombre total de
persones visitants de 562
l’exposició
*
**
***

A part d’escoles de primària, en aquest curs hi va participar també el
Grup de Joves del Nucli Antic.
Han participat també 2 associacions : JNA i El Cassalot
Hem comptabilitzat per primera vegada com a visitant, a part del tutor
el mestre o adult acompanyant
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En relació al curs passat s’observa un augment
d’escoles i alumnes participants .

important en el nombre

Un cop acabada la visita s’entrega un senzill qüestionari als mestres, on de
manera voluntària i anònima, se’ls demana que valorin entre: Malament,
Regular, Bé, i Molt Bé, diferents aspectes de l’exposició.
Resultats obtinguts del buidatge dels qüestionaris:
Qüestionaris entregats: 21
Qüestionaris recollits: 19
Percentatge de resposta: 90.47%

Bé

Molt bé

Contingut teòric

5.3%(1)

94.7%(18)

Contingut pràctic

15.8%(3)

84.2%(16)

Format del taller

21%(4)

79%(15)

Monitora

15.8%(3)

84.2%(16)

Durada de l’exposició

36.8%(7)

63.2%(12)

Lloc de l’exposició

21%(4)

79%15

Des de la Unitat de Sanitat es continua valorant l’exposició, amb el seu nou
format, molt adequada, didàctica, i amena; a la vegada que continua sent
molt ben rebuda per escoles, mestres i alumnes.
Considerem que es una eina útil per a la prevenció de la càries dental dels
alumnes de primer cicle de primària.

2.1.2.2

Primeres cures. Farmaciola

2.1.2.2.1 Farmaciola escolar
Aquest programa permet equipar les escoles i llars d’infants públiques de
Manresa, del material i l’assessorament necessari per al correcte ús i
manteniment de les farmacioles escolars.
L’objectiu és el d’aconseguir una qualitat òptima en l’assistència als alumnes
en cas d’accidents o malalties agudes dins els recintes educatius públics
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Resultats i valoració:
Durant el curs 2014-2015 s’ha lliurat material i ofert assessorament a 12 escoles
públiques i 4 llars d’infants municipals.
Així mateix, es fa una revisió tècnica i actualització del contingut de totes les
farmacioles escolars per adequar-les a les noves tendències.

2.1.2.3

Educació sanitària

Dins l’àmbit de la promoció de la salut, l’educació sanitària és una eina
important per transmetre coneixements, i informació. L’objectiu es contribuir
que la població a que ens dirigim, puguin enfortir les capacitats i habilitats per
tal de millorar i potenciar la salut tant individual com la collectiva, i la
prevenció de malaltia.
Els temes treballats i els grups destinataris són:
Programa alimentació:
- Tallers d’alimentació als IES:






Guillem Catà: 61 alumnes, 2 tallers a 2on ESO
Peguera: 126 alumnes, 4 tallers a 2on ESO
Pius: 125 alumnes, 4 tallers a 2n ESO
Sta. Rosa Lima: 53 alumnes, 2 tallers a 3r ESO
Lacetània: 90 alumnes, 3 tallers a 1r ESO

Total: 15 tallers i 455 alumnes

- Altres tallers d’alimentació:
 Centre Obert Sergi Aguilera: Un tallers per a les famílies
 Usuaris programa +16: Un taller

 Taller: cuina sense pares:
El taller l’ofereix la Diputació de Barcelona amb l’objectiu que els joves
aprenguin a cuinar d’una manera fàcil i puguin aplicar el taller a la pràctica
diària. El dinamitza una dietista que també porta els aliments que preparen,
cuinen i després es mengen. Aquest curs s’ha impartit el taller a:
 JNA (Joves Nucli Antic –Creu Roja): Hi han assistit 18 joves. La
dinàmica i participació ha estat molt positiva.
Primeres Cures:
-

Collegi Bages: 2 tallers adreçats a mestres
Collegi Vedruna: 2 tallers adreçats a mestres
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Higiene i salut:
-

Casal Ot: 1 taller adreçat a famílies

TOTAL: 39 tallers d’educació sanitària
15 tallers a ESO
20 tallers adults i joves
4 tallers (Serveis Socials i Escola Bressol)
La durada de cada una de les sessions és de 2 hores aproximadament.
A totes les xerrades és segueix una dinàmica activa per estimular la
participació dels assistents.

2.1.3

Prevenció i control de malalties transmissibles

En el programa es porten a terme les actuacions de prevenció i control de
malalties transmissibles, assessorament i educació sanitària.
Objectius:
Prevenir i disminuir el contagi de les malalties transmissibles en els centres
d’ensenyament i altres collectivitats, assegurant que s’apliquin les mesures
preventives necessàries

Resultats:
Durant aquest any s’han atès un total de 8 comunicacions/consultes de
malaltia transmissible a l’escola. Les malalties declarades han estat:
2 Escarlatina
1 Virus de la bufetada
1 Meningitis
2 TBC(Tuberculosi)
2 pediculosi (polls)
En alguns d’aquests casos(pediculosi) s’ha realitzat l’assessorament sobre les
mesures a adoptar, i en d’altres s’ha donat trasllat al departament
d’epidemiologia de la Generalitat perquè en fessin el seguiment

2.1.4

Vacunacions escolars

Des de fa dotze anys les vacunacions escolars es porten a terme des de les ABS
de Manresa. Cada centre realitza les vacunacions corresponents en els centres
d’educació primària i secundària ubicats dins la seva zona d’influència.
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En el moment de realitzar les vacunacions també es fa una revisió dels carnets
de vacunes de cada alumne per valorar si el seu estat vacunal és correcta o li
manca alguna vacuna.
L’Ajuntament simplement fa d’intermediari entre la Generalitat i les ABS per
assegurar-ne el finançament

Resultats:
Seguint les indicacions del calendari de vacunacions, durant el curs 14-15
s’han administrat les següents vacunacions escolars:
-

Antihepatitis A a 6è d’EP: 1.055 dosis
Varicella a 6è d’EP: 234 dosis
Antitetànica-diftèrica a 2on d’ESO: 566 dosis
Papilomavirus a 6è (nenes): 573 dosis
Antimeningoccòcica C conjugada a 6è d’EP: 614 dosis

Valoració:
Aquest és un programa que ja funciona correctament i els resultats son molt
similars d’un any a l’altre. Cal seguir collaborant amb el programa per tal
d’aconseguir un nivell de cobertura vacunal en els infants cada vegada més
alt.
2.1.5

Programa de detecció precoç

Aquest és l’onzè any que la Clínica Universitària de Manresa, de la Fundació
Universitària del Bages, juntament amb la Regidoria de Sanitat de
l’Ajuntament, organitza conjuntament el programa de detecció precoç de
problemes de salut en escolars.
L’objectiu principal és actuar en prevenció, detectant trastorns de salut
associats als quatre àmbits on la FUB té expertesa: la logopèdia, la podologia,
la fisioteràpia i la infermeria.
El programa consisteix en oferir , amb caràcter gratuït , exploracions de
fisioteràpia, logopèdia, infermeria i podologia. Concretament l’exploració de
logopèdia està adreçada als nens i nenes de P4 (4-5 anys) amb l’objectiu de
detectar precoçment dificultats a la parla, disfuncions orofacials i disfonies;
l’exploració podològica a nens i nenes de P5 (5-6 anys) amb l’objectiu de
detectar precoçment l’existència de patologies o anomalies en l’estructura del
peu i en l’alineació de les extremitats inferiors; l’exploració de fisioteràpia als
nens i nenes de 4t de primària (9-10 anys) per detectar precoçment alguna
anomalia, asimetria o desviació de la columna vertebral i de les extremitats, i
també l’existència d’alguna disfunció muscular i/o lligamentosa; i l’exploració
d’infermeria a 4t de primària per detectar precoçment hàbits de salut
inadequats i desviacions en les mesures antropomètriques i de la tensió arterial.
Així mateix, aprofitant l’estada dels escolars a la FUB, les exploracions s’han
complementat amb diferents activitats/tallers de promoció d’hàbits
saludables.

20

Les exploracions són realitzades per professors del Grau corresponent de la FUB
i equips de la Clínica Universitària, ajudats per alumnes del darrer curs de Grau

Resultats:
Les escoles de Manresa que han participat en grup han estat 15:
-

Escola Bages
Escola Flama
Escola La Font
Escola Pare Algué
Escola Muntanya del Drac
Escola Puigberenguer
Escola Renaixença
Escola La Sèquia
Escola Joviat
Escola l’Espill
Collegi Oms i de Prat
Collegi Ave maria
Collegi La Salle
Escola vedruna Manresa
FEDAC Manresa

Evolució número d’exploracions realitzades a Manresa:
Curs
200506
Logopèdia 216
Podologia 224
Fisioteràpia 267
Infermeria
267
TOTAL
974

Curs
200607
354
221
266
266
1.107

Curs
200708
427
272
273
273
1.245

Curs
200809
402
283
256
256
1.197

Curs
200910
432
206
284
284
1.206

Curs
201011
562
216
274
274
1.326

Curs
201112
513
161
242
242
1.158

Curs
201213
442
156
232
232
1.062

Curs
201314
607
135
290
290
1.322

Curs
201415
599
146
269
269
1.283

201112
916

201213
830

201314
1.032

201415
1.014

Escolars participants:
Cursos
Escolars

200506
707

200607
841

200708
972

200809
941

200910
922

201011
1.326

Valoració:
Des del inici del programa el nombre de participants ha anat augmentant
progressivament amb petites fluctuacions, pel que considerem important
mantenir el programa ja que suposa un benefici important pels nens i nenes
que hi participen.
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2.1.6

Prevenció de drogodependències

L’objectiu de l’any va ser treballar el tema del tabac i seguir realitzant les
activitats habituals .
Actuacions realitzades :
1. Protocol mesures alternatives a la sanció administrativa en cas de
tinença d’estupefaents a la via pública
Hi ha hagut 14 menors acollits al programa. Aquest any hi ha hagut 20
denúncies i 1 reincidència.

SEXE

Dones= 2

EDAT
OCUPACIÓ

15 =4

Homes= 12
16 =4

Estudiant= 10

MUNICIPI Manresa=9 P.
Vilomara=1

Treballador= 0

COMPLIMENT

Inactiu= 4

Sant Salvador de Guardiola=4

VINCULACIÓ ANTERIOR CSMIJ
TIPUS D'INTERVENCIÓ

17=5

SI= 6

A= 5

NO= 8
B= 1

SI = 8

C= 8
NO = 6 Estan pendents 3,
encara no han acabat el
programa.

Un menor més acollit que l’any passat, però casos més greus. ( A=4 , B=6; C= 3 )
2. Assessoria de drogues
Aquest octubre ha fet un any. Recordem que els seus objectius son :
− Assessorar i informar als joves sobre qualsevol aspecte relacionat amb les
drogues (efectes, consum de substàncies, etc.)
− Oferir assessorament tècnic relacionat amb les drogues i/o entorns 2.0 a
professionals que treballin amb joves.
− Informar i orientar a familiars sobre les actituds/respostes adequades
davant del consum de substàncies per part d’altres familiars.
− Informar i derivar als joves, familiars a serveis especialitzats, si s'escau.
− Oferir recursos a professionals que vulguin realitzar algun treball amb
drogues o entorns 2.0.
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En un primer moment es va pensar fer una assessoria presencial de 2 hores
setmanals. Desprès ha derivat en fer una assessoria 2.0, que permeti concertar
hores, si s’escau. L’actuació durant el primer any ha estat :
Total de persones ateses

128

Joves

104

Familiars

11

Professionals/Estudiants

13

Consultes presencials1

67

Consultes telefòniques

2

Consultes on-line

11

Consultes obertes2

5

Total de persones informades

213

Accions de difusió (Joviat i PIDCES Manresa)
22
Reunions amb centres d'ensenyament i entitats
per fer difusió

6

3. Intervenció Festa Major
Els dies 29, 30 i 31 d’agost, dies forts de la Festa Major varem tenir presència a la
Ciutat d’educadors de SomNit., amb l’objectiu de treballar i fer reflexionar
sobre el consum intensiu d’alcohol i cànnabis, acompanyat de la
conscienciació dels riscos que comporten. La seva intervenció és al carrer on
posen una paradeta. També donen voltes als espais oberts. Durant aquests
dies varen dispensar material informatiu sobre riscos ( 332 ). Principalment varen
repartir preservatius masculins i informació sobre riscos d’alcohol, cànnabis i en
menor mesura bolets, 1+1, cocaïna i tabac. També varen fer una enquesta a
44 joves, dels quals el 53 % confessaven que sempre que van de festa
1
2

Són aquelles consultes que tan a nivell grupal com a nivell individual han precisat una orientació i
assessorament personalitzat.
Són accions a entitats que hi ha joves per donar a conèixer el servei, però es realitza unes dinàmiques
específiques sobre la temàtica a treballar.
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consumeixen i el 43 % de vegades. Varen recollir l’observació de la festa, molt
interessant perquè ens indica si es donaven o no mesures de prevenció. Una
cosa important ha estat que ens indiquen que tot i fer moltes coses ( per
exemple donar aigua gratuïta ) no està prou senyalitzat. També recomanen
algunes mesures de seguretat.
Des de la comissió tècnica també es va ser present a la Festa Major,
acompanyant els Àngels de Nit ( 6 àngels ) que varen sortir el divendres i el
dissabte, i han fet una valoració tècnica per millorar la festa major de cara
l’any vinent ( més control i llum al Congost, extremar la seguretat en el
transport, etc ). També es valora que cal reforçar els Àngels de Nit amb més
efectius.
Aquest any no es va fer formació al personal que servia a les barres, ja que
s’havia fet l’any anterior, però s’ha valorat que de cara l’any vinent s’ha de
tornar a fer.
4. Intervencions adreçades al mon educatiu
S’han realitzat bàsicament tres accions concretes,. Sobretot es va treballar
molt la setmana al voltant del Dia Sense Fum, amb una sèrie d’activitats i la
coordinació amb els serveis sanitaris.
Les actuacions concretes han estat :
o

Tallers de consum de tabac, alcohol i cànnabis adreçats a
secundària.

En el marc del programa “Pensa Jove” que realitza el departament de
Joventut de l’Ajuntament, es van realitzar tallers específics als instituts durant
l’hora del pati relacionats amb drogodependències. Es van fer a 9 instituts de
la ciutat i el total d’alumnes que hi van participar és de 6.739.
o

Exposició “El tabac al descobert”

Es va portar a Manresa durant els mesos de febrer i març d’enguany a l’Oficina
Jove i anava destinat a secundària. Hi varen assistir 6 centres educatius, amb
un total de 285 nois i noies :
-

Oms i de prat:
Cal Gravat:
La Salle:
Guillem Catà:
Laboràlia:
FEDAC:

47
51
79
43
25
40

La valoració de l’exposició per part dels tutors ha estat molt positiva, ja que la
majoria creu que els continguts treballats han aportat coneixements d’interès
al grup destinatari de l’activitat i que la persona dinamitzadora ho havia fet de
forma entenedora i clara, i els nois i noies havien estat motivats i atens, i amb
bon grau de satisfacció.
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o

Xerrada per pares i mares sobre “ Actitud de les famílies davant el
consum de substàncies : Mites i realitats “

Es va fer a la Plana de l’Om, el dia 25 de març, dins el cicle de conferències
que fan anualment les AMPES. Va anar a càrrec de l’Ester Duarri i la Dra.
Dominique Díez. Va ser molt interessant però amb molt poca assistència. Sols
unes 30 persones. Segons ens informen aquest nombre d’assistents és “ normal
“ quan s’adreça a pares i mares de secundària, però alhora insuficient.

5. Formació sobre drogues adreçada a professionals que intervenen amb
menors
Els dies 10 i 17 de novembre es realitza una formació pràctica adreçada a
educadors, tècnics de joventut, policies locals, infermeres escolars, etc , a
càrrec de SPOT i patrocinat per Diputació. A la formació hi participen unes 25
persones.

6. Nits de Qualitat
Aquest any s’han continuat reunint la Taula de Nits de Qualitat, però sols ho ha
fet dues vegades, ja que ara la Generalitat demana que l’ajuntament ho
segueixi liderant ,ha quedat pendent d’activar-ho. El treball que s’hi feia
quedarà absorbit pel que es fa a la comissió tècnica, ja que pràcticament hi
ha els mateixos participants, i màxim s’ha pensat obrir la convocatòria a
tothom – locals, Creu Roja, Àngels de Nit – un parell de vegades a l’any. Han
quedat algunes coses fer : un manifest d’adhesió que s’havia començat a
treballar i la carta de còctels sense alcohol. El tema estrella de l’any és
l’atorgació del guardons del Q de Festa o Nits de Qualitat a quatre locals de la
ciutat (Stroika, Sielu, Silenci i La Carpa ) . El lliurament es va fer el dia 10
d’aquest més a les 8 del vespre al Kursaal, amb la presència del Dr. Colom,
Subdirector de Drogodependències i altres Addiccions de la Conselleria de
Salut de la Generalitat.

7. Àngels de nit
S’han fet diverses sortides a l’any. S’ha dissenyat i fet unes samarretes
identificatives, i s’ha tornat a fer formació a nois i noies de dinamització
sociocultural per ampliar el nombre de nois.
La previsió de l’any han estat quatre sortides :




27 de Juny ( Setmana Jove ) Locals d’oci nocturn
28 i 29 d’agost : Espais i places amb activitat de la festa Major
28 de novembre (Dia Mundial contra la sida ) Locals d’oci nocturn

Hi ha participat un total de 8 nois i noies, que es creu insuficient. Per això s’ha
tornat a fer la formació als cicles formatius de dinamització sociocomunitària :
“Capacitació dels agents socials en matèria de prevenció i intervenció davant
dels consums de drogues”.
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2.1.7

Programa Fifty fifty

El programa fifty-fifty va néixer de la iniciativa de la Fundació SHE, promoguda
pel Dr. Valentí Fuster i de L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i
Nutrició (AESAN), en el marc de l’Estratègia NAOS i del Observatori de la
Nutrició i d’Estudi de Obesitat, amb la finalitat de millorar la salut de manera
integral en persones adultes mitjançant la modificació dels seus hàbits de salut.
Manresa ha estat una de les set ciutats de l’estat espanyol on s’ha
desenvolupat el programa, adreçat a persones de 25 a 50 anys que tinguessin
sobrepès, o obesitat, o fossin fumadores o fessin menys de 150 minuts d’exercici
físic a la setmana. Es va iniciar el setembre de 2013 finalitzant la intervenció el
desembre de 2014 i la última valoració prèvia als resultats es va fer el
novembre de 2015.
La hipòtesi de la intervenció és que si es capacita als adults en coneixements,
habilitats i actituds per un estil de vida saludable entre iguals, milloraran els seus
hàbits de salut cardiovascular i el autocontrol dels factors de risc.
A principis del 2016 està previst fer la presentació dels resultats per part dels
impulsors del programa.

2.2

2.2.1

PROTECCIÓ DE LA SALUT

Seguretat i Higiene alimentària

2.2.1.1

Control i vigilància establiments minoristes alimentaris.

Acció 1:

El control i vigilància dels establiments minoristes d’alimentació es porta a
terme mitjançant les visites d’inspecció als establiments. Aquestes inspeccions
consisteixen en detectar, avaluar i fer corregir totes aquelles situacions,
manipulacions o condicions que poden suposar riscos per la salut pública i
que es detecten als establiments.

Aquestes tasques les porten a terme dos tècnics de la Unitat amb el suport
d’una administrativa.

Durant aquest any s’han realitzat un total de 172 assessoraments, això vol dir
que hem continuat incrementant el nombre de persones ateses , quasi un 30%
més respecte l’any anterior.
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Aquest any 2015 hem continuat aplicant el procediment inspector que es
basa en la valoració del risc. En base a aquesta valoració el programa ens
ordena el cens en funció del risc i per tant estem constantment actuant sobre
els establiments que disposen de més risc en cada moment.
L’any 2015 ha finalitzat amb 500 establiments classificats ( SPU.CEA ) dels quals
138 s’han creat de nou aquest any.
S’han realitzat 215 noves valoracions del risc alimentari ( SPU.VRA), això inclou
la valoració de tots els establiments que s’han anat a inspeccionar, l’entada
de dades de nous establiments que han obert i dades entrades de chek-list
pendents que una persona d’un plà d’ocupació ha anat actualitzant.
També s’han realitzat tasques d’informació i assessorament per carta als
paradistes d’alimentació que participen en les fires i festes que es fan a
Manresa ( Fira Aixada, Fira Ascenció, Fira de la Mediterrània, Fira Sant Andreu i
Fira de Santa Llúcia ).
Respecte a l’any anterior s’ha augmentat molt lleugerament el nombre
d’establiments inspeccionats. De forma experimental s’ha començat a realitzar
setmanalment una inspecció conjunta amb la Policia Administrativa, fet que
ha millorat la comunicació entre els diferents departaments i enriquit el
personal que hi participa en coneixements i protocols comuns.

TIPUS EXPEDIENT
SPU.ICA
SPU.IFP
SPU.IQA
SPU.IPX
SPU.IBR
SPU.IAL
SPU.IFV
TOTAL

OBERTS
10
26
9
3
27
2
1
78

TANCATS
8
20
6
2
20
2
1
59

EN TRÀMIT
2
6
3
1
7
0
0
19

SPU.ICA: Carnisseries , SPU.IFP: Forns de pa, SPU.IQA: Queviures alimentació, SPU.IPX: Peixateries, SPU.IBR:
Bars/restaurants, SPU.IAL: Altres, SPU.IFV: Fruites i verdures

27

Fer notar també, que aquest any 2015, la Unitat de Sanitat ha estat auditada
per una empresa externa ( gràcies a un acord amb la Diputació de
Barcelona), per les activitats relacionades amb les funcions de vigilància i
control de les installacions, activitats del comerç minorista. S’ha adoptat el
compromís de mantenir un sistema de gestió que compleixi la reglamentació
aplicable i els requeriments de la norma UNE-EN- ISO 9001:2008 (sistema de
gestió de la qualitat ).
Resultat :
Actualment hi ha més de 500 establiments inscrits al cens d’establiments
minoristes d’alimentació, això vol dir que tots aquests establiments han estat
visitats i valorats i que s’inspeccionen en base al risc alimentari detectat.
Disposem d’una base de dades prou àmplia i representativa de la majoria de
sectors alimentaris que operen a la ciutat, tot i que encara manquen algunes
incorporacions significatives .
El resultat de l’auditoria ha estat que el sistema auditat s’ajusta a les activitats
definides internament per garantir el compliment de les competències de
l’Ajuntament dins de l’àmbit de seguretat alimentària.
Valoració del resultat :
La pressió inspectora més important s’ha centrat, per diferents motius, en
establiments de restauració i forns de pa ( alguns perquè no s’havien visitat
mai des de l’Ajuntament , altres pel seu risc elevat intrínsec,...). S’ha pogut
mantenir el nombre d’expedients treballats , consolidant quasi el doble dels
expedients que es feien al 2013.
Hem detectat que l’assessorament és un element important del nostre servei, ja
que hem constatat que quant més temps i recursos esmercem en atenció
personalitzada als administrats els procediments sancionadors que s’obren
baixen de forma molt significativa, i els ciutadans que utilitzen el servei ens
informen que el valoren molt positivament.
Proposta de millora:
Cal dotar el servei de més personal i recursos i que aquest personal disposi de
les atribucions necessàries per poder arribar a més comerços de la ciutat
tenint en compte el gran nombre d’establiments susceptibles de ser
inspeccionats. (Recordar que continuem sense tenir encara un cens
actualitzat, com centres d’estètica, bars i alguns restaurants,....que també
requereixen inspecció sanitària).
Implementar les mesures correctores necessàries per corregir les observacions
que se’ns han fet en l’auditoria
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Acció 2: Control del Mercat Municipal
Consisteix en les visites de control a l’estructura compartida que és el Mercat
Municipal de Puigmercadal ( espais comuns, cambres frigorífiques collectives,
... )que allotja 34 parades i del control d’aquestes.
S’ha realitzat una millora estructural a la pica per al rentat de botes i estris al
moll de càrrega.
Resultat :
Aquest any s’han realitzat 4 inspeccions a establiments del mercat, dues
peixateries, una pastisseria/forn i una xarcuteria. La majoria de parades del
sector càrnic ja havien estat visitades l’any passat. Actualment podem dir que
tots els establiments de més risc han estat almenys una vegada inspeccionats.
Tots els expedients s’han resolt.
Valoració del resultat :
S’han continuat inspeccionant diferents sectors dins el mercat, fet que és
positiu per tal que tots els paradistes entenguin que independentment del
sector que treballin seran igualment inspeccionats i que no es fan diferències
entre ells .
Proposta de millora:
Caldria millorar algunes de les estructures comunes del mercat que, en ser
antigues, dificulten les operacions de transport, manteniment, i manipulació
higiènica dels aliments. Per exemple caldria abordar en profunditat el tema del
clavegueram( dins i fora del recinte), la separació dels circuits de descàrrega
de productes i l’entrada d’usuaris del mercat, disposar de serveis higiènics i
vestuaris exclusius per als treballadors tant homes com dones i dotar-los
correctament, separar també la zona de recepció de mercaderies amb la
zona de magatzem de residus, ...

2.2.2

Zoonosi

El programa de control de zoonosis engloba el conjunt d’activitats destinades
a garantir una relació saludable entre la ciutadania de Manresa i els animals
domèstics i els salvatges urbans de la ciutat. Especialment pretén evitar la
possibilitat d’aparició de malalties relacionades amb la presència d’animals.
Per la seva naturalesa, totes aquestes accions s’han de desenvolupar de
manera continuada durant tot l’any.

2.2.2.1

Cens d’animals de companyia

Descripció:
És l’activitat que pretén donar compliment a l’obligació legal de disposar d’un
Registre Municipal d’Animals de companyia per tal de conèixer l’impacte de
la seva presència al territori.
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Resultat:
Durant l’any 2015 s’han produït 405 noves inscripcions d’animals de
companyia, de les quals 326 corresponien a gossos i 79 a gats.
En l’actualitat hi ha 2616 animals censats a Manresa (2298 gossos, 316 gats i 2
fures)
Valoració del resultat:
El nombre de noves inscripcions s’ha reduït substancialment respecte a
l’exercici anterior però, no obstant, continua més que triplicant els que s’havien
registrat fins al 2012. Aquests resultats cal atribuir-los a la implantació de
l’ANICOM i a la pràctica del cens d’ofici recollida a la darrera revisió de
l’Ordenança Municipals.

Propostes de millora:
El mecanisme de l’ANICOM com a font d’informació per a la incorporació al
cens d’animals de companyia ha demostrat ser eficaç. No obstant això, hi ha
aspectes legals pendents de resoldre per donar les plenes garanties al
procediment i el fet de què el tràmit d’inscripció al cens municipal estigui
subjecte a una taxa dificulta el procés administratiu de manera important.

2.2.2.2

Llicències per a la conducció de gossos potencialment perillosos

Descripció:
Aquesta activitat pretén garantir la seguretat de les persones en relació als
gossos potencialment perillosos mitjançant el desenvolupament dels requisits
legals al respecte.
Resultat:
Durant l’any 2015 s’han tramitat 71 sollicituds, de les quals se n’han concedit
65 i restant pendents de resolució les altres 6.
Valoració del resultat:
Si el 2014 ja es destacava l’increment que s’havia produït en el nombre de
sollicituds de llicències. El 2015 el nombre de tràmits d’aquest tipus ha crescut
en un 73%.
Tenint en compte que s’ha censat un menor nombre de gossos que l’any
anterior, aquest increment pot tenir relació amb una major proporció de
potencialment perillosos, però també pot influir la major pressió que s’exerceix
des d’aquesta administració sobre les seves persones posseïdores.
Propostes de millora:
Tot i que les xifres han millorat les produïdes en els exercicis anteriors, no es pot
garantir que la totalitat dels propietaris de gossos potencialment perillosos
disposin de llicència per a la seva conducció.
En l’actualitat els procediments que s’empren garanteixen el requeriment de
llicència a la totalitat d’animals potencialment perillosos que són censats a
Manresa i el seu comís en cas que no es tramiti, però el control dels no inscrits
només és possible mitjançant la seva detecció in situ.
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Per això podria ser profitós que es fes la comprovació dels exemplars que
s’observen a la via pública i, en cas que no disposessin de llicència, aplicar els
mateixos mecanismes que en aquells que es censen.
Per fer-ho podria ser útil la collaboració de la Policia Local que, en el context
de la seva intervenció habitual a la via pública. Actualment ja detecta aquest
tipus d’animals i ho notifica a la Unitat de Salut però caldria incloure-hi el
número d’identificació electrònica quan l’animal en portés, el que facilitaria la
feina de la Unitat. Sense la identificació de l’animal és molt difícil poder actuar
posteriorment.

2.2.2.3

Servei de recollida i custòdia d’animals de companyia

Descripció:
Consisteix en donar compliment a la competència municipal del control dels
animals domèstics perduts i abandonats a la via pública.
Resultat:
Durant l’any 2015 es van recollir 266 animals (154 gossos i 112 gats) dels quals 76
(72 gossos i 4 gats) van ser recuperats posteriorment pels seus propietaris, 6 gats
van haver de ser sacrificats per lesions o malalties prèvies a la captura i 12 gats
van morir per causes naturals. La resta van quedar en custòdia de la Societat
Protectora d’Animals de Manresa per facilitar-ne l’adopció.
Valoració del resultat:
En referència amb l’any anterior s’ha produït un increment del 9% en el nombre
de recollides, amb comportaments diferents entre gossos i gats. Així, mentre el
nombre de gossos recollits ha disminuït en un 8%, han ingressat al Mòdul
Municipal un 49% més de gats que l’any anterior.
En quant a les recuperacions, s’han localitzat i han recuperat l’animal un 47%
de les persones propietàries de gossos, doblant l’índex de l’exercici anterior i 4
gats.
Així doncs, mentre que el nombre de gossos recollits ha trencat la tendència a
l’alça dels darrers anys , els gats han fet l’evolució inversa . Després que l’any
2014 s’haguessin reduït les recollides, enguany s’ha assolit una xifra sense
precedents durant el darrer quinquenni.
La justificació d’aquest fet es pot trobar, possiblement, en diversos fenòmens.
Per una banda una manca de control en punts de la ciutat en què no ha estat
possible instaurar colònies controlades. Per altra, la major sensibilitat ciutadana
cap a aquests animals, que ha produït un increment en la demanda de
recollides. Aquests dos fets s’agreugen no obstant amb el baix nombre de gats
microxipats i censats (intuïtivament, les xifres del cens municipal no es
corresponen amb la realitat de la ciutat). L’escassa pràctica d’esterilitzacions
entre els gats particulars porta a que es produeixin gatades no desitjades i,
possiblement, la situació econòmica pot haver empès, alhora, a un augment
en l’abandó d’animals.
La part positiva de les dades, però, es troba en les recuperacions de gossos. Si
des del 2011 el percentatge de gossos recuperats havia anat davallant
progressivament, del 31% del 2011 fins al 21% del 2014, enguany, amb un
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nombre de recollides molt similars a les que es venen registrant des del 2012,
s’ha recuperat el 47% dels gossos.
Propostes de millora:
El servei de recollida ha funcionat de forma satisfactòria, sense que s’hagin
presentat queixes al respecte per part de la ciutadania. La nota negativa es
presenta en l’evolució de la recollida de gats, que seria susceptible de
plantejar campanyes específiques per a la esterilització i identificació en els
particulars i d’increment del control de les poblacions que quedin fora de
l’àmbit de les colònies municipals.

2.2.2.4

Control de mossegades

Descripció:
Aquest apartat fa referència a les actuacions protocollitzades que
s’emprenen a partir de la denúncia d’una mossegada d’un animal de
companyia amb la finalitat de garantir que no es produeix cap risc per a la
salut.
Resultat:
El 2015 s’han produït nou intervencions a Manresa per agressions, dos a
persones i set a altres animals de les quals tres casos es refereixen a entrades
en galliners. En cap dels casos d’agressions a persones s’ha determinat
malaltia contagiosa de cap dels animals ni potencial perillositat que no
vingués determinada per la seva raça.
Valoració del resultat:
El nombre d’agressions continua resultant anecdòtic i les seves conseqüències
irrellevants.
Propostes de millora:
La simplificació del protocol a aplicar en cas d’agressió introduïda a la
modificació de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals
domèstics i gossos potencialment perillosos ha resultat eficient i no ha variat els
resultats obtinguts amb anterioritat, per la qual cosa no cal contemplar cap
millora a curt termini.

2.2.2.5

Colònies de gats

Descripció:
Consisteix en l’esterilització, alimentació higiènica i control sanitari de gats en
punts de titularitat municipal on s’ha observat la seva presència per tal
d’evitar-ne la proliferació, els riscs sanitaris i les molèsties que s’hi podrien
associar.
Resultat:
Pel que fa al nombre d’animals de les colònies actualment vigents i les
castracions realitzades en aquest període, es poden observar en el quadre
següent:
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BAIXES*
COLÒNIA

GÈNERE

MASCLES
FEMELLES
MASCLES
CASA CARITAT
FEMELLES
MASCLES
CEMENTIRI
FEMELLES
MASCLES
COMPTALS
FEMELLES
MASCLES
FUB
FEMELLES
MASCLES
GUIA
FEMELLES
MASCLES
PÇA.
CATALUNYA
FEMELLES
MASCLES
SAGRADA
FAMÍLIA
FEMELLES
MASCLES
XUP
FEMELLES
MASCLES
TOTAL
FEMELLES
BALCONADA

CASTRACIONS

LEUC.

IDF.

ALTRES

1
2
5
2
6
5
8
7
5
3
0
1
0
0
0
0
0
0
21

1

20

3

GATS
25

2

16
16
23

1
1

30
18
3
5
46
153

* LEUC.= Leucèmia; IDF = Immunodeficiència felina; ALTRES = Altres causes (Malaltia
comuna, atropellament, mort natural, desaparició, ...)

A part de les colònies, s’han fet actuacions en altres 14 punts de la ciutat on
s’ha detectat la presència de gats però no ha estat possible instaurar una
colònia. En aquestes poblacions s’han realitzat 73 esterilitzacions, que
corresponen a 14 mascles i 59 femelles.
Valoració del resultat:
Tot i que s’ha incrementat el nombre d’esterilitzacions a les colònies, hi ha com
a mínim dues (Xup i Balconada) en què s’ha detectat mancances en el
control que fan que el nombre de gats que figura a la taula com a final sigui
aproximat.
Pel que fa a la resta de poblacions, ha disminuït substancialment el nombre
d’esterilitzacions realitzades, el que pot tenir relació directa amb l’augment del
nombre de gats recollits a la via pública.
Propostes de millora:
S’ha observat mancances en el seguiment de les colònies que es deuen,
d’una banda, a circumstàncies personals de qui en té cura i d’altra, a les
dificultats per una associació sense ànim de lucre que ha assumit la gestió del
servei. Aquesta disposa d’un nombre limitat de socis fer un seguiment exhaustiu
d’una activitat tan elevada. Aquest darrer aspecte ha estat determinant
perquè l’associació Progat Manresa decidís no continuar aquesta tasca . A
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partir del 2016, aquesta tasca quedarà integrada en el plec de clàusules del
servei de recollida, trasllat i custòdia d’animals.
En un altre àmbit, de les dades presentades es desprèn una presència
important de poblacions estables de gats en altres punts de la ciutat.
D’algunes d’elles s’ha pogut fer un cert seguiment i control gràcies a la tasca
de Progat. Tot i que ha disminuït respecte l’any anterior seguim tenint llocs però
incontrolats a causa de la impossibilitat d’identificar les persones que alimenten
(en ocasions més d’una) o la manca de collaboració per la seva part.
En aquest sentit, una actuació sistemàtica per part de la Policia Local que
permeti la identificació de persones alimentadores, la seva sanció i la
possibilitat d’oferir-les la collaboració en el control de la població (si s’escau
com alternativa a la sanció), podria tenir efectivitat per limitar la proliferació de
gats.

2.2.2.6

Control població de coloms

Programa per controlar l’excés de coloms a la ciutat i els problemes que això
comporta.

Objectius :

Evitar els problemes d’ insalubritat derivats del excés de la població de coloms.
Informar i actuar contra les persones alimentadores de coloms.
Informar i assessorar a la població sobre l’existència del diferents sistemes de
protecció en edificis envers els coloms

Resultats i valoració:

El control i la retirada de coloms, mitjançant “gàbies remolcs”, s’ha realitzat
valorant la problemàtica de les queixes rebudes, buscant els espais més adequats
per installar-la, i seguint el protocol habitual.
L’empresa Tot Coloms, S.L. ha continuat fent-se càrrec del servei durant l’any 2015
presentant resums trimestrals de les recollides efectuades.
Amb la utilització de 8 gàbies de diferents formats ( 7 de gran tamany +1 de mitja )
i amb les rotacions d’aquestes per 13 indrets de diferents barris de la ciutat,
aquest any s’han recollit un total de 2.987 , xifra lleugerament inferior a l’any
passat.
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Comparativa Trimestral de les captures de coloms a Manresa durant els anys
2011, 2012, 2013, 2014, i 2015.
2011

2012

2013

2014

2015

1r. trimestre

205

508

912

837

866

2n. trimestre

210

758

881

861

621

3r. trimestre

378

644

880

766

784

4t. trimestre

309

882

723

686

716

1.102

2.792

3.396

3.150

2.987

Total Coloms

Relació de localitzacions i nombre de coloms recollits durant el 2015.
Localitzacions

Núm. de coloms recollits

1.- Plaça Fius i Palà

13

2.- C. Santiago Rusiñol

274

3.- Font dels Capellans

352

4.- “L’ Anònima”

335

5.- Parc de la Florinda

499

6.- Cal Gravat

356

7.- La Cova

176

8.- Parc Infantil -Museu de la Tècnica

176

9.- Institut “Lluís de Peguera”

207

10.- Habitatges Pare Ignasi Puig

62

11.-Pati del Casino

309

12.-Plaça Fius i Palà

94
134

13.-Aigües de Manresa. c/ Pere Vilella
Total

2.987
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Valorem com a molt satisfactoris els resultats obtinguts i creiem positiu
continuar en la mateixa línia.
A través del servei d’atenció al ciutadà (OAC) s’han rebut 24 queixes i 11
denúncies, es a dir, un total de 35. Totes les denúncies estan relacionades amb
problemàtica derivada de la presència de coloms. En tots els casos s’ha
realitzat visita d’inspecció per part dels tècnics de la unitat i s’ha actuat,
sempre que ha estat possible, fent assessorament sobre mesures a installar per
evitar la presència de coloms en indrets privats, derivant l’acció d’alimentadors
cap a la policia local i installant gàbies de captures a la zona.
Propostes de millora:
1.- Millorar la coordinació entre sanitat i policia local per a la localització,
identificació i actuació sobre persones que alimenten coloms a la via pública
així com en domicilis particulars.
2.- Fer arribar als mitjans de comunicació informació sobre el programa.

2.2.2.7

Atenció a denúncies:

Descripció:
Des de la Unitat de Sanitat s’atenen i es tramiten tant les denúncies per
incompliments de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals
de companyia i gossos potencialment perillosos que arriben de la Policia Local
o altres cossos de seguretat com les queixes ciutadanes presentades per
instància o telefònicament.
També es fan les actuacions necessàries per a corregir les situacions irregulars
d’animals de companyia que es detecten a partir del servei de recollida.
Resultat:
A part de les agressions per part de gossos ja esmentades, durant l’any 2015 es
van tramitar 102 expedients relacionats amb animals de companyia classificats
de la següent manera:

Nombre

Descripció

22

Condicions
administratives
tinença d’animals
companyia

Origen
10 Intervencions de la Policia Local/CME
de
8 Queixes ciutadanes
de
2 Provinent altre ajuntament
2 Anicom

27

Molèsties
per
les 23 queixes ciutadanes
condicions d’allotjament
4 intervencions de Policia Local
o tinença d’animals de
companyia

41

Animals recuperats sense Servei de Recollida
cens
Companyia

36

d’Animals

de

Nombre

Descripció

Origen

2

Abandonament
d’animals de companyia

D’ofici per la Unitat de Sanitat

9

Manca de llicència de Cens
Municipal
gossos
potencialment Companyia
perillosos censats

1

Presència de gats a la Queixes ciutadanes
via pública

d’Animals

de

La totalitat dels expedients per manca de cens en animals recuperats han
generat sancionadors. De la resta, s’han incoat els següents expedients
sancionadors:un per no evitar la fugida d’animals, un altre per abandonament,
cinc per manca de Llicència Administrativa per a la conducció de gossos
potencialment perillosos i dos per no permetre l’acció inspectora.
Valoració del resultat:
S’ha incrementat en un 34% el nombre d’expedients iniciats, en bona part
relacionat amb el manteniment del criteri de sancionar la manca de cens i
identificació electrònica en animals de companyia. Pel mateix motiu, s’ha
duplicat el nombre d’expedients sancionadors incoats relacionats amb la
tinença d’animals de companyia.
Propostes de millora:
El nombre d’expedients iniciats en relació amb la tinença d’animals de
companyia continua creixent. La manca de protocollització d’aquests, la
reduïda quantitat de recursos administratius i jurídics i moltes vegades les
dificultats en la notificació acostumen a comportar un allargament en el
procés d’incoació. En aquest sentit, caldria valorar la possibilitat de millorar
aquests aspectes.
Per altra banda, l’increment d’expedients sancionadors suposa una major
càrrega de treball a la Unitat de Suport Central que no s’ha vist corresposta en
el seu nombre d’efectius, cosa que ha portat a que es puguin produir
endarreriments en tots aquells expedients que necessiten de les seves gestions.
Aquest és un aspecte que requeriria una correcció urgent.

2.2.2.8

Control de plagues urbanes

Descripció:
Es coordina el programa de control integrat de plagues tant en la totalitat dels
edificis en què l’Ajuntament té la responsabilitat del manteniment com en la
via pública per tal de garantir-ne la salubritat i l’absència de molèsties.

Resultat:
Durant l’any 2015 s’ha realitzat un control mensual a 41 dependències
municipals i 11 més s’han controlat cada dos mesos. Igualment s’han fet
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desinfeccions a 21 vestidors, tant públics com de personal municipal i als sorrals
de 4 llars d’infants municipals.
A part d’aquest servei, s’han rebut 196 demandes de servei per part dels
ciutadans ( via 010 o directament a la Unitat ). D’aquestes 159 feien referència
a rosegadors ( rates o ratolins) i 37 per problemàtiques diverses amb insectes.
S’ha visitat la zona del conflicte en tots el casos i actuat en la via pública
sempre que ha estat possible.
No s’ha detectat un augment en la necessitat de tractaments ni s’ha declarat
cap plaga en el global de la ciutat ni localitzadament.

Valoració del resultat:
Tal com es mostra a la gràfica, hi ha hagut un leluger augment en les queixes
en relació amb l’any passat , tot i així, el nombre total de demandes ni els
específics per rosegadors i insectes superen de forma rellevant els valors dels
dos exercicis precedents.

Tal com es pot apreciar, l’increment es deu exclusivament als avisos relacionats
amb la presència de rosegadors i, tot així, el nombre de queixes queda per
sota de les rebudes el 2013 i lleugerament per sobre (8%) de les del 2012.
Propostes de millora:
S’ha detectat la dificultat per tenir coneixement acurat i puntual dels edificis
municipals als quals cal aplicar el protocol de control de plagues. Caldria
disposar d’un mecanisme d’informació intern que permetés que, en tot
moment, la Unitat de Sanitat es mantingués informada d’aquelles installacions
que depenen de l’Ajuntament per al manteniment ordinari.
Per altra banda, els informes de tractament del servei de control de plagues
indiquen que, en bona part, els avisos referents a rosegadors tenen relació
amb qüestions urbanístiques, sent les més destacades el disseny inapropiat
d’embornals (poca profunditat i sense reixat efectiu), la presència de terrenys
o solars mal cuidats i la coincidència entre contenidors d’escombraries i
embornals.
En aquest sentit, caldria plantejar la possibilitat de fer un estudi d’aquests
factors de forma coordinada amb els serveis al territori per anar planificant
actuacions a mig termini que incidissin en la reducció de les queixes.
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2.2.3

Sanejament ambiental

2.2.3.1

Control sanitari d’activitats

L’objectiu d’aquest programa és la gestió del risc i vigilància per a la salut en
activitats alimentàries i també la que es deriva de les pràctiques i condicions en
establiments no alimentaris, principalment centres d’estètica i centres sanitaris.
La inspectora de salut, en collaboració amb la Secció d’Activitats de Serveis
del Territori, orienta i comprova que les activitats compleixen la legislació
sanitària que li és d’aplicació, durant la tramitació, amb emissió d’informes
sanitaris, d’expedients d’obertura, modificació d’activitats o per raó de
denúncies o bé, en la inspecció sanitària a l’activitat.
Resultats:
1.1. Emissió d’informes sanitaris en expedients d’activitats

Nombre d’expedients

Nombre d’informes

127 expedients

146 informes sanitaris
(Ràtio: 1.15 informe/ expedient)

Informes sanitaris per motiu d'emissió 2015
10%

9%

10%
71%

En tramitació d'expedients de noves activitats
En tramitació d'expedients de modificació d'activitats
Arran d'inspecció sanitària
Diferent origen (altres)
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Informes sanitaris emesos, per
tipologia d'expedients d'activitats
5%
14%
36%
10%
3%
14%
12%
6%
LLI.CTB

LLI.CTA

CTA.ACO

LLI.CBR

LLI.LIA

LLI.MAC

LLI.DAC

ALTRES

LLI.CTB: Comunicació prèvia d’activitat amb declaració responsable.
LLI.CTA: Comunicació prèvia d’activitat amb certificació tècnica.
CTA.ACO: Certificació final d’activitat tramitada com LLI.CTA.
LLI.CBR: Comunicació de baix risc
LLI.LIA: Llicència ambiental
LLI.MAC: Expedients de modificació no substancials d’activitat.
LLI.DAC: Expedients de disciplina d’activitat.

Es manté el nombre d’expedients total a informar; En l’any 2013
informar un total de 123, en l’any 2014: 124 i en l’any 2015: 127.

es van

Tanmateix, es manté el nombre d’expedients de noves activitats en l’àmbit de
seguretat alimentària ( 2013:62 2014:89, 2015:81) i es manté també el nombre
de procediments d’activitats amb repercussió ambiental (2013:61, 2014:52,
2015:53).
1.2 Realització d’inspeccions sanitàries en relació a expedients d’activitats.

Nombre
d’expedients

Nombre d’actes i informes Nombre d’inspeccions
d’inspecció
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68 expedients

100 actes d’inspecció
(Els informes derivats de
visites
d’inspecció
realitzades, s’observen
en l’apartat d’informes)

100 visites d’inspecció
(Ràtio
1.30
expedient)

inspeccions/

Inspeccions sanitàries, per motiu d'inspecció
16%

17%
11%

56%

Control inicial (LLI.ACO)
Control inicial -verificació(LLI.CTB-LLI.CBR)
Arran de denúncia sanitària (LLI.DAC)
Modificació d'activitat (LLI.MAC)

Activitats alimentàries inspeccionades, distribució per
sectors
6
11
4

18

4
9
IBR Restauració
ICA Càrnic
IFP Pa i pastisseria
IAL Altres

IQA Alimentació no especialitzat
IFV Fruita i verdura
IPX Peixateria

Activitats inspeccionades amb repercussió ambiental,
distribució per sectors

4

5
2

9

Centre d'estètica
Perruqueria
Altres

5
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SPU.ATP Micropigmentació (en LLI.CTA)
Centre sanitari

Relació del nombre d'expedients, visites d'inspecció i nombre
d'activitats inspeccionades
81

100

69
43

46
50

31
25
Seguretat alimentària

0

Sanitat ambiental

Expedients
Visites d'inspecció
Activitats inspeccionades

Resultat de les inspeccions:

Els 16 expedients amb dictamen final d’inspecció desfavorable en supòsit 3
(S3), han estat posteriorment tramitats administrativament com a expedients
de disciplina. Aquesta continuïtat procedimental, comporta que les
deficiències detectades reiteradament, puguin ser requerides en l’àmbit
disciplinari.
Al llarg de l’any 2015, s’ha treballat per coordinar que aquestes expedients
puguin ser tractats administrativament des de la Oficina de Serveis Jurídics
de l’àrea de serveis a les persones, i ser sancionats complint els criteris
establerts en el Procediment sancionador d’establiments alimentaris.
Totes les activitats alimentàries inspeccionades juntament amb els tècnics
d’activitat són sotmeses a valoració del risc, generant-se un expedient
SPU.VRA de cadascun d’ells. Aquests SPU.VRA es troben comptabilitzats en
l’apartat específic de seguretat alimentària de la present memòria.
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1.3 Collaboració i elaboració en matèria de Salut d’Ordenances municipals
reguladores en matèria d’activitats.
Com a part de la Comissió tècnica i política per a la nova Ordenança
municipal reguladora per la intervenció d’activitats, installacions i serveis, la
Unitat de Salut ha continuat amb la aquesta collaboració tècnica,
endegada l’any 2013.
El 9 de juliol de 2015, es va aprovar la Llei 16/2015, de simplificació
administrativa de l’administració de la Generalitat de Catalunya i dels
governs local de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
Una de les finalitat d’aquesta Llei és la millora de la tramitació dels
procediments d’intervenció i controls de les activitats econòmiques, l’impuls
de l’activitat econòmica, mitjançant la supressió de tràmits i l’agilització i la
simplificació de l’activitat administrativa.
La Llei regula el règim d’intervenció de les activitats no classificades en altres
normes les quals classifica com “activitats innòcues” o com “activitats de
baix risc” (per aquestes últimes, s’ha creat els expedients: LLI.CBR).
Les activitats innòcues han de presentar una declaració responsable i han
de disposar d’un certificat tècnic que justifiqui el compliment dels requisits
legals per a l’exercici de l’activitat. Les activitats de baix risc han de
presentar una declaració responsable i han de disposar d’un certificat
tècnic que justifiqui el compliment dels requisits legals per a l’exercici de
l’activitat. Les activitats de baix risc han de presentar una comunicació
acompanyada d’un projecte signat per tècnic competent i d’un certifica
tècnic.
Es regula el procediment administratiu d’esmena de deficiències en les
comunicacions i declaracions responsables. Es tracta d’un procediment
d’una durada màxima de dos mesos que no comporta la suspensió cautelar
de l’activitat llevat que hi hagi risc per les persones, els béns o el medi
ambient.
En conseqüència, s’han refet els models d’informes sanitaris per adaptar-los
al canvi normatiu, la documentació relacionada amb els expedients i també
els qüestionaris previs per a la tramitació de comunicacions amb declaració
responsable. En aquests últims, s’hi ha incorporat, amb més detall, els requisits
necessaris en funció de l’activitat prevista.
A continuació, es detalla els apartats amb repercussió sanitària del
qüestionari, tal i com han quedat aprovats:

3.10

Aspectes sanitaris alimentaris

o Relació de productes i/o aliments que es posen a la venda, forma de
presentació, i manipulació previstes:
o Els aliments allotjats en l’activitat compleixen amb les condicions de
conservació i etiquetatge:
Sí
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o Disposició dels autocontrols alimentaris següents, adaptats a l’activitat
alimentària que es realitza:
o
o
o
o
o
o

Pla de control d’aigua
Pla de neteja i desinfecció
Pla de control de plagues
Pla de formació i capacitació dels treballadors
Pla de control de proveïdors i traçabilitat
Pla de control de temperatures

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No

o Disposició de la inscripció en el registre municipal d’establiments
minoristes d’alimentació
Sí
o En la zona de manipulació i/o cocció d’aliments, es disposa d’una pica
dotada amb aigua calenta i freda per al rentat de mans i
d’accionament no manual i d’una pica per la neteja d’estris:
Sí

o La pica rentamans del servei higiènic disposa d’aigua calenta i freda,
dosificador de sabó i paper eixugamans d’un sol ús per al rentat higiènic
de mans:
Sí
o Les superfícies de treball, estris i equips de contacte amb el aliments són
higiènicament adequades:
Sí
o Es disposa d’una doble porta entre l’inodor i la zona contigua en la qual
s’hi allotgen aliments:
Sí
o Es disposa d’un armari o espai independent per guardar la roba del
personal treballador i armari per allotjar estris i productes de neteja:
Sí
o Es disposa de cubell/s d’escombraries amb tapa i accionament amb
pedal:
Sí
3.11

Aspectes sanitaris ambientals:

o En centres d’estètica, aportar la relació de tractaments, tècniques i/o
aparatologia prevista:
o Es disposa de la autorització sanitària d’establiment de tatuatge, pírcing
i/o micropigmentació o de la seva sollicitud:
Sí
No
o Es disposa del document de la comunicació de la prestació del servei
de bronzejat artificial:
Sí
No
o Es disposa de la documentació de compliment de la normativa
sectorial per a la prevenció de la legionellosi per al circuit d’aigua
No
calenta sanitària o altres:
Sí
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o Es disposa de la Comunicació de la creació o trasllat de centre i/o
servei sanitari:
Sí
No

1.4 Orientació a operadors externs, particulars i professionals en normativa
sanitària i la seva aplicació en projectes d’activitats. Assessorament als
titulars dels establiments alimentaris sobre la normativa vigent i els tràmits als
quals estan subjectes
S’han realitzat un total de 125 assessoraments, distribuïts de la següent
manera, segons via de comunicació:

No hi ha diferències significatives en relació al nombre d’assessoraments
realitzats en anys anteriors.
1.5 Propostes de millora
− Mantenir el temps transcorregut entre la sollicitud de llicència i la emissió
dels informes sanitaris. No s’ha donat cap cas d’atorgament de llicència
o comunicació favorable per silenci administratiu per haver emès
informes sanitaris fora del termini establert.
− Treballar conjuntament amb la Secció de llicències perquè els titulars de
les activitats sollicitin les visites d’inspecció i n’aportin els certificats
tècnics finals, al mateix temps que s’han de realitzar les visites de
comprovació i controls inicials pendents d’enguany i anys anteriors de
les activitats que no han estat inspeccionades.
− Tanmateix, i tenint en compte el recursos tècnics que es disposa, el
volum d’inspeccions pendents i la immediatesa d’inspecció en aquells
nous expedients tramitats en el marc de la nova Llei 16/2015, de
simplificació administrativa de l’administració de la Generalitat de
Catalunya i dels governs local de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, aquest últim punt podria dur-se a terme en terminis més
llargs dels previstos alhora que requereix de dotació de més personal
per a la realització d’aquestes funcions.
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− Millorar la coordinació dels expedients que van generant la no esmena
repetida de deficiències per tal que es puguin tractar
administrativament des de la Oficina de Serveis Jurídics de l’àrea de
serveis a les persones amb collaboració amb la Secció de Llicències, i
ser sancionats, si escau, complint els criteris establerts en el Procediment
sancionador d’establiments alimentaris de la ciutat.
1.6 Collaboracions, entitat i tipus de collaboració
− Coordinació amb la secció d’Informàtica per modificar i adaptar els
expedients de workflow a la nova tramitació de comunicacions, segons
la Llei 16/2015, per incloure informació d’inspeccions i expedients de
Sanitat en l’aplicació de Gestió d’activitats comercials i industrials
expedients d’activitats, disponible en workflow.
− La Unitat de Sanitat continua treballant amb la Secció de Llicències
d’activitats de manera conjunta per unificar i simplificar gestions als
titulars i ciutadans en relació a les seves activitats econòmiques i realitzar
el control i inspecció d’aquestes de manera coordinada i conjunta.
2.2.3.2

Piscines d’ús públic

Acció : Inspecció de les piscines d’ús públic de Manresa.
Són piscines d’ús públic totes aquelles a les que s’hi accedeixi mitjançant el
pagament d’una entrada o quota d’accés i es competència municipal el seu
control que s’exerceix mitjançant almenys una inspecció anual als
establiments. Al final de 2015 consten a Manresa 7 piscines d’ús públic, una
menys que l’any passat, ja que a l’estiu s’ha tancat un dels establiments.
Resultat :
Per aquest any s’ha renovat el conveni de collaboració i suport entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa per la realització de les
inspeccions sanitàries a les piscines d’ús públic, mitjançant gestió delegada
substitutòria.
Els tècnics de la Diputació han realitzat visites a 5 dels 7 establiments i han
elaborat informe que ha estat remès a l’ajuntament i des d’aquí s’han fet els
pertinents requeriments per la correcció de les deficiències a cadascun dels
establiments, però com que dues de les visites es van realitzar al desembre, els
seus corresponents expedients no s’han pogut impulsar dins l’any natural.
També s’han tramitat 1 expedients inconclús de l’any 2014.
Total SPU.PUP / treballats a 2015 = 10
Total SPU.PUP oberts a 2015 = 7
2

3

1
1

2

1

EXPEDIENTS OBERTS 2015
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COMUNICACIÓ OBERTURA ( piscines de
temporada)
DOCUMENTACIÓ DIPUTACIÓ

Valoració del resultat :
Aquest any el treball conjunt amb la Diputació ha estat molt millor que l’any
anterior ( millor coordinació en el temps i compliment dels acords), tot i això
s’han endarrerit en el temps, (dues s’han hagut de realitzar al desembre i no ha
permès obrir els expedients dins l’any natural), i ha impedint la possibilitat
d’algunes inspeccions ja que tenint un expedient encara tramitant-se no se’n
pot obrir un de nou.
També hem detectat que el fet de no tenir definit el protocol del procediment
SPU.PUP al flux de treball Work Flow, dificulta la tramitació per part de l’OSC i
en alguns casos s’han caducat els expedients sense haver estat resolts.
Proposta de millora :
Caldria tramitar els expedients SPU.PUP dins del work-flow (sistema de
procediments municipal) per reforçar el treball de l’OSC i intentar evitar així la
caducitat dels mateixos

2.2.3.3

Establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació

Autorització sanitària de les activitats on es realitzen pràctiques de tatuatge i
pírcing
Descripció:
El Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de
tatuatge, micropigmentació i pírcing, comporta la regulació dels requisits
higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen
aquestes pràctiques, i atribueix als ajuntaments les competències
d’autorització i control sanitari d’aquests establiments, amb la finalitat de
garantir que aquestes activitats es realitzin en les millors condicions
higienicosanitàries per tal de protegir la salut de les persones usuàries
d’aquests serveis i la del propi personal aplicador.
Dotació de personal:
Aquest programa compta amb la dotació de personal d’una tècnica i el
suport de l’administrativa de la Unitat.
Valoració del resultat

Any
Nombre
d’activitats
autoritzades

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6

5

4

4

4

5

5

Nombre de visites d’inspecció

11

Nombre d’expedients SPU.ATP

6
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En l’any 2015, s’han realitzat diverses visites d’inspecció periòdiques a
establiments que ja disposen d’autorització sanitària, juntament amb el
suport tècnic del Servei de Salut Pública de l’Àrea d’Atenció a les persones
de la Diputació de Barcelona.
S’ha tramitat una nova sollicitud d’autorització sanitària per una activitat de
tatuatges (SPU.ATP20150001) i també, una altra activitat, de centre
d’estètica , ha sollicitat la baixa de la autorització sanitària, la qual s’ha
tramitat segons expedient SPU.ATP20140001.
Conseqüentment, s’ha procedit a actualitzar la pàgina web municipal, fenthi constar els canvis per baixa i alta de nova activitat.
Es manté una comunicació directa amb els titulars dels establiments
autoritzats, i se’ls ha informat de noves actualitzacions de tintes autoritzades,
nova legislació, publicació de centre autoritzats en la pàgina web i altres
informacions d’interès d’ambdues parts.
Tal com s’establia en les propostes de millora de la memòria 2014, s’ha
establert el procediment d’autorització sanitària (SPU.ATP) com a requisit
previ en la tramitació d’expedients de nova activitat. D’aquesta manera,
l’administrat pot realitzar la sollicitud d’ambdós tràmits alhora, de manera
conjunta i única.

Propostes de millora
-

En el 2016, creiem que caldria publicar en premsa, com ja es va
realitzar en l’any 2014, quins són els establiments amb autorització
sanitària vigent i les pràctiques autoritzades que poden realitzar
cadascun d’ells.

Collaboracions, entitat i tipus de collaboració
-

-

Comunicació actualitzada a l’Agència de Salut Pública de la
Generalitat de Catalunya les autoritzacions atorgades als
establiments.
Per contribuir a facilitar la tasca d’inspeccions higienicosanitàries dels
establiments que realitzen tatuatges, pírcing i micropigmentació, es
compta amb el suport tècnic al Servei de Salut Pública de l’Àrea
d’Atenció a les persones de la Diputació de Barcelona, el qual és
ofert als municipis en el seu Catàleg de Serveis.
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2.2.3.4

Control i prevenció de legionellosi

Descripció:
El Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, i el Decret 352/2004, de 27 de juliol,
estableixen els criteris higiènic sanitaris per a la prevenció i control de la
legionellosi.
Aquesta normativa defineix l’àmbit competencial de control de les
installacions i les classifica en funció del seu risc. En l’àmbit municipal, cal
controlar installacions de baix risc de transmissió de legionellosi.
Dotació de personal:
Aquest programa compta amb la dotació de personal de la administrativa i
la inspectora de salut de la Unitat de Salut.
Valoració del resultat
Nombre d’expedients generats en relació a actuacions de control i
prevenció de legionellosi

Nombre d’expedients generats 2015
SPU.TRF
9
SPU.LEG
13

En l’any 2015, la totalitat d’empreses amb torres de refrigeració (16 torres)
han aportat el certificat de revisió conforme anual emès per una entitat
autoritzada.
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ACS= circuit amb acumulador/s d’Aigua Calenta Sanitària.

•

Nombre total d’installacions d’alt risc:

Torres
de
refrigeració

Activitats
amb
acumuladors
d’aigua calenta i
circuit de retorn
34
titularitat
privada
15
titularitat
municipal

17

Spa i jacuzzi

Condensador
s evaporatius

4

8

Evolució del nombre de torres de refrigeració a Manresa:

20
05
24

20
06
22

20
07
21

20
08
20

20
09
20

20
10
14

20
11
14

20
12
15

20
13
15

2014

2015

16

17

Aquest 2015, s’ha incorporat al registre d’installacions, una torre de
refrigeració d’una nova activitat industrial implementada al municipi.
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•

Nombre total d’installacions de baix risc detectades:
a) Equipaments de titularitat privada):
ACS sense circuit de retorn
11

Nebulitzadors
5

L’Ajuntament realitza un esforç important per tenir registrades i
controlades les installacions d’activitats que presenten risc de
difondre la legionellosi, mitjançant l’aportació d’informació per part
de titulars d’activitats, també en l’avaluació d’expedients d’activitats
de nova obertura o de modificació o per comunicació d’altres.

b) Equipaments de titularitat municipal:

Fonts
ornamentals

Zones amb
reg per
aspersió

ACS baix risc

Vehicles de
neteja viària

9

56

18

13

La Unitat de Salut ha donat continuïtat a la coordinació amb tots els
tècnics municipals responsables de diferents installacions municipals
susceptibles de transmissió de legionellosi endegada en l’any anterior
per tal d’establir l’intercanvi actiu d’informació sobre el compliment
de la normativa en aquesta matèria, poder detectar deficiències o
dificultats de compliment en la totalitat d’installacions d’alt i baix risc
(ACS amb circuit de retorn o sense, fonts ornamentals, regs per
aspersió i equips i vehicles de neteja viària).
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Unes de les accions realitzades per aconseguir aquests objectius, ha
estat mitjançant la collaboració del Servei de Salut Pública de la
Diputació de Barcelona, les tècniques de la Unitat de Salut i tècnics
municipals que supervisen aquestes installacions. S’han realitzat
tasques d’avaluació de risc de les installacions susceptibles de
transmetre la legionella en installacions de baix risc de competència
municipal. S’han realitzat tasques d’avaluació del risc de les següents
installacions:
-

Sistema d’aigua calenta sanitària de baix risc de l’Escola
Puigberenguer (16/06/2015)
Sistema d’aigua calenta sanitària de baix risc de la Llar d’Infants
Estel (16/06/2015).
Font ornamental de la Plaça Onze Setembre (17/06/2015).
Font ornamental de la Plaça Bages (17/06/2015).
Font ornamental de la Plaça Prat de la Riba (17/06/2015).
Sistema de reg per aspersió del camp de la Plaça Abat Oliva
(17/06/2016).

La visita d’avaluació s’ha realitzat complimentant el protocol
d’avaluació de risc de específic de cadascuna de les installacions
seguint el marc normatiu i les guies del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
Els resultat detallats de les avaluacions s’han recollit en els informes
individualitzats de les installacions, els quals han estat entregats i
comentats als tècnics municipals gestors de les mateixes. Aquests
contenen el detall de les puntuacions obtingudes, així com les
propostes de la realització d’un seguit de mesures a fi de disminuir el
risc de les installacions atès que s’han observat deficiències
estructurals que caldria corregir. Cal remarcar que, en general, les
installacions es consideren correctes i s’està realitzant un bon
manteniment.
D’altra banda, i amb el mateix objectiu proposat, el mes d’octubre de
2015 es va celebrar la primera reunió amb tècniques de l’Agència de
Salut pública de la Generalitat de Catalunya, tècnics de l’Ajuntament
de Manresa de manteniment i neteja i tècniques de la Unitat de Salut
en la qual es van avaluar els factors de risc i l’estat de controls que es
realitzen en les installacions susceptibles de risc de legionellosi
municipals. Aquestes reunions de coordinació tindran continuïtat el
2016.
Propostes de millora
Des de la Unitat de Sanitat s’han mantingut accions de recordatori als
Serveis Jurídics per tal que iniciessin els tràmits pertinents per a la creació del
cens d’installacions d’alt risc de transmissió de legionellosi, per tal
d’aconseguir la oficialització del cens de torres de refrigeració.
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Collaboracions, entitat i tipus de collaboració
-

-

-

Enguany, l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya
no ha requerit a la Unitat de Salut per a la investigació conjunta per
cap avís per brot de legionella en el municipi.
La Unitat de Salut ha comunicat a l’Agència de Salut Pública, seguint
la periodicitat anual establerta, les installacions i activitats conegudes
amb disposició de torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
Collaboracions amb tècnics municipals responsables de diferent
tipologia d’installacions municipals susceptibles de transmissió de
legionellosi endegada en l’any anterior per tal d’establir l’intercanvi
actiu d’informació sobre el compliment de la normativa en aquesta
matèria.

Collaboració amb tècniques de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat
de Catalunya amb l’objectiu d’avaluar els factors de risc que es realitzen en les
installacions susceptibles de risc de legionella
2.2.3.5

Atenció a denúncies

Els ciutadans fan arribar queixes o suggeriments en relació a temes de salut
pública que precisen d’una resposta i actuació municipal.
Els objectius del programa són:




Millorar el sistema de resposta a les queixes i suggeriments dels
ciutadans en relació a temes de salut, sempre que siguin en el marc de
les estrictes competències municipals, i alhora informar a on s’han
d’adreçar en cas de que sigui competència d’una altre administració
o servei.
Agilitzar el procediment administratiu en la tramitació d’expedients
d’insalubritat pública.

Resultat:
Durant el 2015 els expedients SAL/ ( fan referència a problemes d’insalubritat
en habitatges) i VAR (fan referència a temes varis d’insalubritat) ,van suposar
un total de 17 expedients tramitats ( s’han generat 9 expedients SPU.SAL/ i 8
SPU.VAR/relacionats amb salubritat diversa ).
Valoració:
En comparació amb l’any anterior, s’ha mantingut el nombre d’expedients
però cal tenir en compte que en aquests darrers anys s’ha reduït molt degut a
que moltes de les queixes que es reben es solucionen sense necessitat d’obrir
expedient i tan sols s’obren els que realment precisen de diverses intervencions
i tràmits administratius.
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2.3 Consell Municipal de Salut
El Consell Municipal de Salut es crea amb la finalitat d’impulsar la collaboració
i entesa amb les entitats de la ciutat que tinguin alguna relació amb la salut de
la població, recollir les inquietuds dels ciutadans i per facilitar el debat i
l’elaboració de propostes per tal que puguin esdevenir-se projectes
realitzables. Es va crear l’any 1999 i a partir d’aquest moment s’ha anat reunint
un mínim de dues vegades l’any:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Núm.
reunions

2

2

3

2

2

2

0

1

1

2

1

2

En les reunions realitzades aquest any s’han tractat diversos temes d’interès
com la presentació del recull d’accions formatives i preventives elaborat per la
comissió creada per a aquesta finalitat; presentació del projecte “Manresa,
ciutat cardioprotegida” ; balanç del pressupost destinat a sanitat; etc

2.4 Consell Municipal de drogodependències

Antecedents:
L’Ajuntament va començar impulsar polítiques de prevenció i tractament de
les drogodependències a partir de l’any 1192, però no és fins el 1998 que posa
en marxa el Consell de Drogodependències i el 13 de desembre de 1999
s’aprova el seu reglament de funcionament.
A partir d’aquí l’ajuntament va començar a desenvolupar una sèrie
d’actuacions preventives en aquest àmbit, com impulsor i coordinació amb
altres institucions. No obstant, al llarg dels anys el tema de les drogues ha anat
canviant i des de la sanitat pública també s’han obert nous serveis. Per això, el
Consell va deixar d’existir i l’ajuntament va seguir desenvolupant alguns
programes preventius.
Activitats:
L’any 2008, desprès d’una època baixa en activitat respecte al tema que ens
ocupa, es posa en marxa una comissió tècnica, amb la voluntat de tornar a
incidir en la prevenció de les drogodependències. Preocupa especialment en
aquests moments el consum d’alcohol i cànnabis entre els joves. Aquesta
comissió, que s’ha anat ampliant, està formada per professionals de
diferents institucions. No obstant políticament es valora important tornar a
posar en marxa el Consell de drogodependències, i que aquest comissió
tècnica quedi emmarcada en un àmbit d'actuació general. Així es posa en
marxa durant el 2008 el Consell, amb les següents finalitats :
1.1.- Possibilitar un marc de coneixement i intercanvi d’informació entre
institucions i entitats que tenen incidència en la prevenció i tractament de les
drogodependències i altre conductes additives ( joc patològic, patologies
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relacionades amb la utilització de la xarxa telemàtica, jocs de rol, etc ),
ajudant a compartir una diagnosi de la situació, les necessitats i els recursos..
1.2.- Facilitar un entorn per coordinar a nivell institucional i territorial de les
actuacions que es realitzaran, compartir experiències i coneixement, i
consensuar la línia d’actuació de la ciutat respecte a les drogodependències i
altres conductes addictives, així com la promoció d’estils de vida saludables.
1.3.- Detectar necessitats i impulsar accions preventives de els
drogodependències i altres conductes addictives, en el marc d’una actuació
municipal compartida entre totes les entitats i institucions que incideixen en la
ciutat.
1.4.- Collaborar amb el Consell de Salut de la Ciutat, i treballar de forma
conjunta, en el desenvolupament d’una ciutat més saludable, fomentant una
visió integradora de la salut i la necessitat d’un treball en xarxa dins i fora del
municipi.
Durant l’any 2015 el Consell s’ha reunit una vegada.
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