Document de respostes a les preguntes de la
regidora de la AUP de Rubí, Mireia Gascón,
realitzades al Consell Municipal de Salut del 06
d’ abril.
La regidora Mireia Gascón va fer les següents preguntes:
Pregunta 1)
De quantes persones (tècnics) disposem al Servei de Salut de
l'Ajuntament i tasques que fan?
Crec que és important explicar-ho al Consell perquè siguin realistes amb
les demandes.
Pregunta 2)
Si existeix un mapa de prevalences i incidències per barris de malalties i
indicadors de salut (també desigualtats en salut).
Penso que això sí que és important tenir-ho per poder definir a on cal
aplicar certes accions de prevenció i promoció. Sé que no tenim una
ASPB, com la té Barcelona, però un diagnòstic d'aquest estil podria ser
interessant.
Pregunta 3)
Any 2015 i 2016: quantes xerrades s'han fet per escoles, distribució de
números i temes per escoles, xerrades en altres àmbits (gent gran,
carrer?).
Estic d'acord amb la intervenció que s'ha fet que hauria de ser obligatori
per a totes les escoles, però això ja ho decidirem en el seu moment com
a consell, entenc.
Pregunta 4)
Si hi ha programes específics per a gent gran i quin tipus d'activitats es
fan.

1

Resposta a la pregunta 1:

Els recursos humans del Servei de Salut Pública són:

Administratius:



una administrativa amb horari complert.

Tècnics: 4 tècnics i el cap del servei amb la següent formació i temps de
dedicació:


Llicenciada en Psicologia amb horari complert.



Diplomada en Infermeria i llicenciada en Pedagogia. Amb
horari parcial. Té un contracte de 25 hores a la setmana.



Diplomat en Infermeria amb horari complert.



Llicenciada en Veterinària amb horari complert.

El cap de servei és llicenciat en Medicina i fa horari complert.

Criteris de priorització de la gestió de les funcions de salut pública.

Atès que els recursos tècnics són limitats per la gestió de les funcions, cal
establir un criteris de priorització de funcions.
Excepte que hi hagi una instrucció superior, el Servei de Salut Pública
prioritzarà els assumptes que d’ acord amb el marc jurídic siguin de
competència exclusiva de l’ Ajuntament i els assumptes que per Decret ens
assigni l’ Ajuntament.
Per tant, són prioritaris:
I.- Seguretat Alimentària:
o Informes sanitaris sobre projectes per a llicències d’activitats.
o Vigilància i control sanitari dels establiments minoristes.
o Implantació del Registre Sanitari dels establiments minoristes
d’alimentació
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II.- Sanitat Ambiental:







Control integral de plagues clàssiques.
Vigilància i control de la salubritat en equipaments públics i
llocs habitats.
Vigilància i control de la qualitat de l’aigua de consum
Vigilància i control sanitari d’establiments on es realitzen
tatuatges, micropigmentació i pírcing.
Vigilància i control sanitari per la prevenció de la
legionel·losi a les instal·lacions de baix risc segon la
normativa.
Vigilància i control sanitari de piscines d’ús públic.

III.- Tinença responsable d’ animals:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cens d’ animals domèstics de companyia.
Llicència de gossos potencialment perillosos.
Recollida i manteniment d’ animals abandonats.
Tinença responsable de gossos.
Zones d’ esbarjo de gossos.
Campanyes d’ adopció
Colònies de gats.
Nuclis zoològics.
Animals peridomèstics.
Reclamació despeses recollida i manteniment animals perduts.
Expedients sancionadors.

IV.- Gestió de les denuncies i les queixes de la ciutadania.

Organització i distribució de les càrregues de treball. Tècnics referents .

Cal dir que treballen organitzats com un únic equip ja que tots són tècnics del
servei, però com que tots no podem fer de tot, hi ha referents en funció de l
perfil tècnic ( formació, experiència, etc.).
Fem la distribució dels referents pels diferents àmbits del servei:
1. Protecció de la salut.
Dos tècnics.
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2. Promoció de la salut.
Dos tècnics.
3. Vigilància de la salut.
Un tècnic.
4. Planificació Sanitària i Sistemes d’informació.
Un tècnic.
5. Tinença d’ animals.
Donada la important càrrega de treball que suposa la gestió d’ animals
de companyia, la premissa inicial és que no hi ha un únic tècnic referent
dels animals de companyia, sinó que hem distribuït les tasques entre els
diferents tècnics, tenim en compte els criteris de priorització del Servei,
Referents tècnics en la gestió de la Tinença d’ Animals :
El cap del servei i la veterinària són els referents pels temes de
coordinació de tots els temes de tinença d’ animals i a més de:







Marc legal: Llei de protecció dels animals. Llei de gossos
potencialment perillosos. Les ordenances municipals de l’
Ajuntament de Rubí sobre tinença d’ animals de companyia.
Les ordenances fiscals de l’ Ajuntament de Rubí sobre la
tinença d’ animals de companyia.
Gestió del pressupost i seguiment de factures.
Els contractes.
Els convenis.
Les licitacions.

Específicament :
 Un tècnic és el referent pel temes de:
 Cens.
 Llicència de gossos potencialment perillosos.
 Sancionadors.
 Subvencions.
 Un tècnic és el referent pels temes de:
 Gossos
 Gats
 Un tècnic és el referent pels temes de:
 Coloms.
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Cotorres.

6. Altres temes de salut.
Referent el cap del Servei .

Resposta a la pregunta 2:
No existeix un mapa de les incidències i prevalences de malalties distribuïts per
barris de Rubí.
L’ atenció a la salut és competència de la Generalitat, es gestiona des de
CatSalut i les entitats proveïdores de salut que CatSalut ha contractat per
gestionar el servei a Rubí, la Mútua de Terrassa i el Consorci Hospitalari de
Terrassa.
Si volem aquestes dades s’ ha de demanar a CatSalut.

Resposta a la pregunta 3:

Veure memòria de gestió del Servei de Salut Pública 2015.
La memòria de gestió del Servei de Salut Pública 2016, encara s’està
elaborant, però es pot veure la documentació de justificació de les subvencions
de la Diputació de Barcelona per les accions de promoció del 2016.

Resposta a la pregunta 4:
Des del servei de Salut Pública no hi ha programes específics.
Des del servei Socials sí que s’ estan fent diverses activitats per gent gran.
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