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ACTA NÚM. 1/2016 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL MUNICIPAL DE 
SALUT DEL DIA 2 DE JUNY DE 2016 
 
A la vila de Llagostera, a les nou i nou minuts del vespre del dia 2 de juny de 2016 es reuneixen a 
la sala de Plens de la Casa de la Vila els membres del Consell Municipal de Salut. Hi són presents 
la Sra. Pilar Aliu Bou, que exerceix com a presidenta i els membres següents: 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- CALENDARI DE GUÀRDIES DE LES FARMÀCIES DEL MUNICIPI 
 
La Presidenta comenta que durant els dies de la Festa Major hi ha hagut alguna incidència amb 
els horaris de les guàrdies de les farmàcies i que la Farmàcia Berta Simon també ha canviat el seu 
horari d’obertura. 
La Sra. MS ha facilitat els nous horaris a la regidoria de sanitat. 
La Sra. Presidenta llegeix en veu alta els horaris de totes les farmàcies. El servei diürn d’urgències 
és rotatiu per setmanes senceres i l’horari és de les 9 del matí fins a les 10 del vespre. El servei 
nocturn d’urgències, per a les farmàcies que donen aquest servei, és de les 10 del vespre fins a 
les 9 del matí. 
El servei d’urgències és localitzat, el que vol dir que l’usuari ha de contactar per telèfon amb la 
farmàcia de guàrdia. 
La Sra. MS explica una incidència ocorreguda durant el Divendres Sant degut a un error en el 
calendari de farmàcies de guàrdia que es va facilitar a la policia. Comenta que entén que la gent 
trobi complicat l’horari de guàrdies i que això provoqui algun malentès. També explica que el 
dilluns i dimarts de la Festa Major, dies de festa local, no hi havia servei de guàrdia perquè aquella 
setmana la farmàcia de guàrdia era la de la BS i aquesta no fa guàrdies els dies festius.  
 
El Sr. JS explica que ell, voluntàriament, va tenir obert el dissabte 14 de maig a la tarda i el 
diumenge 15 de maig al matí, cap de setmana de Festa Major.  
 
 
3.- MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG 
 
La Sra. Aliu diu que el proper dissabte 11 de juny l’Associació de Donants de Sang organitza la 
Marató de Sang. L’objectiu és arribar a 250 donacions. L’horari per fer donacions serà de les 10 
del matí a les 2 del migdia i de 2/4 de 4 de la tarda a les 9 del vespre, al Casino. 
 
La delegada de l’associació, explica les activitats programades per a la jornada. Al matí vindran el 
gossos de rescat de la Creu Roja que podran interactuar amb els nens. Per esmorzar es faran 
botifarres. 
Al migdia hi haurà l’actuació musical del grup “Al Aire” i a la tarda es muntarà un scalextric. També 
hi haurà coca, col·laboració del Forn Sant Antoni. Després els nens de l’escola Puig de les 
Cadiretes exposaran els treballs que han fet. 
 
 



4.- CAMPANYA PER AL CONTROL DE LES COLÒNIES DE GATS 
 
La Sra. Aliu explica que ja ha acabat la campanya d’esterilització de gats. S’han esterilitzat 8 gats, 
se n’han xipat 2 que ja estaven esterilitzats i s’han fet 10 altes al padró municipal. 
Demà començaran les reunions per controlar les colònies que hi ha a diversos carrers. Es farà 
conjuntament amb una empresa que s’emportarà els gats que no estiguin xipats. Controlaran que 
no estiguin malalts, els esterilitzaran i, aquells gats sans els tornaran a deixar. Els gats que 
estiguin malalts i no es puguin curar se sacrificaran. Això vol dir que les colònies continuaran 
existint però controlades perquè no creixin i amb individus sans. 
La intenció és començar aquesta nova campanya abans de l’estiu però dependrà també del que 
ens aconselli l’empresa. 
 
 
5.- TEMES SOBREVINGUTS 
 
El Sr. Parrón demana si dins de la campanya de control del mosquit tigre es fa algun comunicat als 
tallers mecànics que tinguin pneumàtics. La Sra. Aliu diu que es fa el ban municipal com cada any, 
i si es detecta cap cas, es requereix que s’elimini el focus. 
 
El Sr. Puig demana si hi ha hagut cap queixa referent al transport sanitari. La Sra. Aliu li diu que, 
des del CAP no hi ha hagut cap queixa però que des de la Residència Josep Baulida si que hi ha 
hagut i s’han fet arribar a l’empresa concessionària del servei i al coordinador de l’ABS de Cassà 
de la Selva. 
 
La Sra. Saurí comenta que a la farmàcia algú s’ha queixat del servei però que després no han 
volgut formalitzat la queixa ni a l’Ajuntament ni al CAP. 
 
 
6.- PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha. 
 
 
I en no haver-hi ni precs ni preguntes, quan són les nou i trenta-dos minuts del vespre, la 
presidenta aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta, que és signada per la Presidència i 
per mi, la secretària acctal., que en dono fe. 
 
 
 
 
 
Pilar Aliu Bou        Montse Vilà Añón 
Presidenta       Secretària acctal. 
 


