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LA SALUT PÚBLICA EN XIFRES

El “Salut Pública en Xifres 2013” és un recull de l’activitat que desenvolupa la 
regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que s’edita per 
segon any consecutiu. Aquesta recopilació d’activitat està sintetitzada en més de 
200 indicadors que ens donen la foto fix de la feina desenvolupada durant el darrer 
any.

L’any 2013, un any més dins de la crisi econòmica, ens ha demostrat que 
amb l’esforç de tothom, amb una despesa assumible i equilibrada 
i amb rigor pressupostari podem comprometre’ns amb la 
ciutadania i seguir treballant per una promoció i una protecció 
de la salut adequades. 

L’esforç pressupostari municipal, ens ha permès seguir prestant 
tots els serveis previstos, serveis que tenen, tots ells, una finalitat 
comuna, la millora dels estils de vida dels ciutadans i ciutadanes 

de la nostra vila. Així doncs, programes com el d’ Alimentació i Nutrició, amb el 
projecte ECPAM - Escoles amb Cuina Promotora d’ Alimentació Mediterrània -, el 
programa d’ Educació Afectiva i Sexual, el Pla Local de Prevenció de Drogues, les 
diferents activitats desenvolupades en els Punts de Salut i un ampli etc. es van 
consolidant en el temps i ja són tot un referent. Per altra banda, totes les activitats 

de Seguretat Alimentaria i de Salut i Control Ambiental, segueixen 
vetllant per a la salut de tota la ciutadania.

La Regidoria de Salut Pública vol que la lectura d’aquets 
indicadors desvetlli els conceptes de compromís, innovació, 
implicació, transparència, competència, equitat  i confiança. 
Conceptes que conformen la nostra missió i la manera de 
treballar en el dia a dia.
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Regidor de Salut Pública
FRANCESC SANCHEZ

Cap de Salut Pública
JOSEP Ma SERRA

PROTECCIÓ DE LA SALUT

Seguretat alimentària.
Salut i control ambiental

MERCÈ ALMIRALL

Especialista Tècnic
MARIA JOSE GARCIA

REGIDORIADE SALUT 
PÚBLICA

Despeses%€/hab.
any

PROMOCIÓ DE LA SALUT232.90851.81%3,56

PAESal29.31%2,01

PSComunitària6.09%0,42

PSJove3,20%0,22

PLPDrogues13,21%0,91

PROTECCIÓ DE LA SALUT215.87348.19%3,31

Seguretat Alimentària31.39%2,15

Salut i Control Ambiental16.80%1,15

TOTAL SALUT PÚBLICA447.987100%6,87

PROMOCIÓ DE LA SALUT

Coordinació
NEUS PIJOAN

Tècnica de salut
EVA BOLAÑO

Auxiliar administrativa
BÀRBARA DONAIRE

CSP
ANNA BUSQUETS

CSP
REMEI ROMERO

ATRA ASSOCIACIÓ

EVA MONTES 

ENTITATS I 
PROFESSIONALS 

COL·LABORADORS

AUTOFINANÇAMENT63.48014.17%

Salut i control ambiental
JOSEP ANTONI HERRERA

Especialista Tècnic
MONTSE ALBA

El PLPD recull les diferents accions, programes i serveis posats a l’abast de la ciutadania i els professionals per facilitar les eines i 
els recursos que permetin prevenir el consum de drogues i/o reduir-ne els possibles danys associats

PLPD (Pla Local de Prevenció en Drogues)

PLPD
Programa de Mesures Alternatives a les sancions per 
consum i/o tinença de drogues   amb menors d’edatNombreServei d’assessorament Familiar sobre Drogues-SAFADNombre

Denúncies per consum i/o tinença43Visites103

Menors que han participat al programa39Primeres visites33

Informes favorables32Visites de seguiment5

Informes pendents de finalitzar5Derivacions13

Xerrada-Taller: A casa també parlem sobre DroguesNombreAssessorament a professionals de l’àmbit educatiuNombre

Xerrades-taller2Centres assessorats4

Assistents12Professionals assessorats4

El programa dóna suport econòmic i tècnic a 7 associacions 
i/o col·lectius que treballen per millorar la salut al nostre 

municipi

PSComunitària
(Promoció de la Salut Comunitària)

El PSJ  inclòs en l’Oficina Jove del nostre municipi, dóna 
resposta a les necessitats detectades en temes de 
promoció de la salut i prevenció de les malalties.

PSJove 
 (Promoció de la salut jove)

El projecte ECPAM apropa la dieta mediterrània, els 
coneixements teòrics i l’exercici físic als nois i noies 

usuàries dels menjadors de 8 escoles del nostre municipi 

Projecte ECPAM (Escoles amb Cuina 
Promotora de l’Alimentació Mediterrània)

PAESal 
(Programa d’animació educativa de Salut Pública)

TALLERS PAESalAny d’iniciCursNº tallersNº d’alumnes

PROGRAMA D’EDUCACIÓ ALIMENTÀRIA I NUTRICIONAL

Tastaolletes1996P319475

Els petits gurmets2001P521525

Juguem amb els aliments19951r19475

Taller de les fruites19942n18450

Anem a l’hort19953r10250

L’alimentació mediterrània19954t22550

De la barca al plat19955è24600

Els esmorzars saludables19956è20500

TALLERS DE PREVENCIÓ CÀRIES DENTAL

Cric i Croc I1994P428700

Cric i Croc II1995P521525

PROGRAMA D’EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL

Crèixer, sentir i estimar19945è8200

Canvia el meu cos, canvio jo19946è13325

Taller de sexualitat i afectivitat19962n ESO12300

Taller de sexualitat i afectivitat19963r ESO18450

Taller de sexualitat i afectivitat19964t ESO10250

Taller de sexualitat i afectivitat1996Batx. i CF6150

TALLER DE PREVENCIÓ DELS TRANSTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA

Acceptar-se tot un repte19962n ESO17510

TALLER DE PREVENCIÓ DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT

La conducció més segura19984t ESO24720

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES

Taller de prevenció de drogues19981r ESO18540

Taller de prevenció de drogues20062n ESO20600

Taller de prevenció de drogues19993r ESO15450

Taller de prevenció de drogues19994t ESO12360

Taller de prevenció de drogues2006Batx. i CF14420

PSJ
ASSESSORIA DE SALUT-OFICINA JOVE

Usuaris atesos218

PUNT DE SALUT

Atencions individuals309

CURS FORMACIÓ AGENTS SALUT 

Nois/es participants al curs 13

Centres educatius  4

PROGRAMA MÀQUINA

Màquines dispensadores6

Pack de preservatius dispensats180
TOTAL ALUMNES INFANTIL I PRIMÀRIA/ANUAL5.575

TOTAL ALUMNES SECUNDÀRIA/ANUAL4.750

TOTAL ALUMNES10.325

CONTROL OFICIAL
Nº Total 
establiments

% Establiments 
inspeccionats

% Establiments inspeccionats 
amb requeriment de correcció 

de deficiències

Nº Denúncies 
rebudes

% Establiments objecte 
d’activitats d’informació i 

promoció de pràctiques correctes

Restauració col·lectiva comercial46732.3%89.4%317.6%

Menjars preparats4738.2%88.9%-14.9%

Carnisseries, xarcuteries i aviram6926%72.2%214.5%

Peixateries i productes de la pesca3116.1%80%-6.5%

Fruiteries i botigues de verdures4723.4%81.8%110.6%

Forn de pa i pastisseries7830.7%70.8%323%

Supermercats i botigues de queviures10930.3%90.9%417.4%

Mercats municipals sedentaris2

Activitats a la via pública52

Assessoraments 143

Declaracions responsables 110

ACTIVITATS DE FORMACIÓ/DIVULGACIÓNOMBRE D’ACTIVITATSNOMBRE D’ASSISTENTS

Curs bàsic de formació per a 
manipuladors d’aliments del comerç 
minorista i restauració

                                        484

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

La seguretat alimentària és un dels elements bàsics de la protecció de la salut dels ciutadans. L’ajuntament vetlla per la 
seguretat alimentària dels establiments del sector minorista de l’alimentació, en funció de la valoració del risc per a la salut de 

les persones

SALUT I CONTROL AMBIENTAL

La salut i el control ambiental que actualment desenvolupa la Regidoria de Salut 
Pública exercint part de les seves competències

INSTAL·LACIONS SOTA 
CONTROL

Nº Total 
instal·lacions 

Piscines10

Pircings i tatuatges8

Gimnasos i polies-
portius

12

Legionel·la- Baix risc19

Legionel·la- Alt risc 
( control documental )

15

DENÚNCIES RESOLTES PER LA PONÈNCIA 
DE SALUT AMBIENTAL

Nº de 
denúncies

Rosegadors60

Paneroles/escarbats18

Coloms urbans9

Altres ocells urbans3

Mosquits/mosquit tigre16

Altres artròpodes (àcars)1

Gats7

Cavalls3

Gossos1

Aigües fecals11

Altres: aïgues entollades, sorolls animals 
habitatge, horts familiars, camins rurals 
en mal estat, abocadors residues-runes, 
brutícia parcel·les

20

Habitatges amb deficiències/males olors6

Total155


