
ACTA NÚM. 2/2014 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL MUNICIPAL DE 
SALUT DEL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2014 
 
A la vila de Llagostera, a les nou i set minuts del vespre del dia 16 de desembre de 2014 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. PAB, que exerceix com a presidenta i els membres següents: 
 
La representant del grup de CIU 
La infermera del CAP Llagostera 
La representant de la Farmàcia Soto & Gruart 
La representant de la Farmàcia Saurí  
La representant de la Creu Roja 
El representant del grup AxLL 
 
Excusen l’assistència:  
El representant de la Farmàcia Saurí Masgrau 
El representant del grup d’ERC 
 
No hi assisteixen: 
La representant de la Farmàcia Berta Simón 
El representant de la Llar del Pensionista 
La representant de l’AMPA IES Llagostera 
La representant de l’AFA Escola Puig de les Cadiretes 
Ka representant de l’AFA Escola Lacustària 
La representant de l’AFA Llar d’infants El Carrilet 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
2.- NOMENAMENT DE LA SRA. CS  COM A NOU MEMBRE DE LA FARMÀCIA SOTO & 
GRUART EN EL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 
 
La presidenta del Consell pren la paraula i presenta com a nou membre del Consell Municipal 
de Salut la Sra. CS representant de la Farmàcia Soto & Gruart. 
 
3.- RECOMPTE DELS DONANTS DE SANG DEL 2014 
 
La presidenta del Consell informa del recompte de donants de sang que hi ha hagut durant les 
4 donacions de sang durant l’any 2014, que són les següents: 
 
-. Febrer: 129 donacions 
-. Maig: 74 donacions 
-. Agost: 117 donacions 
-. Novembre: 98 donacions 
 
Tot seguit el representant del grup AxLL demana si aquestes donacions s’han realitzat a 
Llagostera. A continuació la presidenta del Consell confirma que són els donants que hi ha 
hagut a Llagostera, ara bé, no significa que siguin tots ciutadans de Llagostera. Ella informa 
que hi ha ciutadans de Llagostera que van a donar sang a Cassà de la Selva o a Girona, 
segons l’horari que tenen disponible. 



 
4.- INTRODUIR LA FARMÀCIA SOTO & GRUART A LA LLISTA DE PROVEÏDORS DE 
L’HOSPITAL RESIDÈNCIA JOSEP BAULIDA 
La presidenta del Consell cedeix el torn de paraula a la directora de l’Hospital Residència Josep 
Baulida, perquè expliqui aquest punt.  
 
Tot seguit informa que cada farmàcia té assignada un nombre de residents de l’hospital per a la 
venda dels seus medicaments. En entrar en funcionament la nova farmàcia Soto & Gruart, ha 
demanat formar part de la llista d’aquests proveïdors, i se l’ha inclòs. 
 
5.- CAMPANYA MENYS SAL I MENYS GREIXOS A LES CARNISSERIES I XARCUTERIES 
 
La presidenta del Consell informa que, una vegada consultat a la presidenta de la Unió de 
Botiguers, en relació a la campanya de menys sal i menys greixos a les carnisseries i les 
xarcuteries, a petició del representant d’AxLL en la darrera sessió, li ha comentat que aquesta 
normativa ja fa temps que les carnisseries l’estan duent a terme, i que la campanya que ara se 
n’està fent difusió és a nivell recordatori, i dirigida a la resta de carnisseries a les quals fins ara 
no se’ls havia exigit. 
 
6.- VENDA DE PA A LES BENZINERES 
 
La presidenta del Consell informa que s’han fet consultes a diversos departaments de la 
Generalitat de Catalunya. Ha estat l’Agència Catalana del Consum la que ens ha informat que 
la normativa vigent dóna autorització de comercialització i venda de pa a establiments com les 
benzineres, sempre que compleixin i segueixin els requisits necessaris. 
 
La presidenta informa que hi ha prevista una modificació de la regulació, però que de moment 
la normativa vigent és aquesta. I que l’organisme que té competència per actuar-hi és el 
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya. 
  
A continuació comenta que s’hi ha anat dues vegades, per comprovar si respecten les normes 
a l’hora de vendre el pa, i efectivament, el personal que hi treballa segueix les normes fixades. 
 
7.- CAMPANYA DE LA PROVA DEL SIDA A LES FARMÀCIES 
 
La presidenta del Consell comenta que la campanya de la prova del SIDA a les farmàcies va 
ser una notícia que va sortir en el diari. I per explicar el tema passa el torn de paraula a la 
representant de la Farmàcia Saurí. 
 
Tot seguit la representant de la Farmàcia Saurí explica que aquestes proves són proves pilot 
que realitza la Generalitat i que busca poblacions d’un cert nombre d’habitants. En aquest cas, 
el nombre d’habitants està fixat en 20.000, i van escollir alguns pobles del Baix Empordà i del 
Gironès.  
Ara bé, tan sols hi ha una quantitat de diners destinada a aquesta campanya, així que no totes 
les farmàcies poden acollir-s’hi.  
 
8.- PRECS I PREGUNTES 
 
I en no haver-hi ni precs ni preguntes, quan són les nou i disset 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. 
 
        
Presidenta       Secretària acctal 


