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Grup de treball per a l’elaboració  

del Pla local de Salut 

6 de juliol de  2017 



Reunió Grup de Treball per a l’elaboració del Pla Local de 

 

Ordre del dia: 

Constitució del grup de treball, definició 
 d’objectius i organització del  calendari de treball 

Presentació de l’estructura del projecte d’elaboració  
del Pla Local de Salut 

Propostes d’actuacions del procés participatiu per a  
 l’elaboració del Pla Local de Salut 
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Consell municipal del salut 



Consell municipal del salut 

Constitució del grup de treball, definició  d’objectius i organització del  
 calendari de treball 1 .. 

Objectiu del grup de treball 

 

Canalitzar la participació dels diferents agents i de la ciutadania 
en el procés d’elaboració del Pla local de salut.  
 

Calendari de treball 

-Reunió inicial: dijous 6 de juliol 2017 
 

-Properes sessions: 
-  Dimarts 26 de setembre 18 h: Taller del grup de treball  
-  Dimarts17 d’octubre 18 h: Jornada per a la construcció del Pla  
(agents implicats amb la salut)  

- Novembre: reunió grup de treball validació procés participatiu. 

 



La salut  

Nosaltres entenem la salut pública en un context ampli, transversal i 
comunitari que ha d'impregnar totes les polítiques públiques i actuar sobre 
els determinants de la salut, molt especialment sobre els determinants 
socials que generen situacions de desigualtat. 
 
També  entenem que per millorar la salut de les persones hem d'actuar 
sobre els aspectes físics, socials, mentals i emocionals i que l’objectiu ha 
de ser el de millorar la qualitat de vida de les persones.  
 
Per aconseguir l'objectiu de millorar la qualitat de vida hauríem de crear 
un entorn social i mediambiental adient,  on les opcions saludables siguin 
fàcils d'escollir, aconseguir que les eleccions més sanes per a la 
ciutadania, fossin les més fàcils d'escollir.  

 

La Salut Pública és el conjunt d’activitats organitzades per les administracions 
públiques, amb la participació de la societat, per prevenir la malaltia així com per  
protegir, promoure i recuperar la salut de les persones, tant en  l'àmbit individual 
com en el col·lectiu i mitjançant accions sanitàries, sectorials i transversals. 

 



Determinants de la Salut 



Pla Local de Salut 

El procés d'elaboració  comptarà  amb els 
agents de salut  i amb una visió participativa 
i de cooperació amb la resta d'àmbits 
municipals. 
 

 

El Pla Local de Salut ha de ser una eina de treball que ens ajudi a 
ordenar totes les polítiques i accions de salut pública i tindrà la seva 
culminació en un document que definirà els objectius de salut i les 
accions que els desenvolupen.  



El procés d'elaboració  comptarà  amb els agents de salut  i amb una visió 

participativa i de cooperació amb la resta d'àmbits municipals. 

Compromís 
Polític 

Implicació i 
participació dels  

agents  

Anàlisi de 
situació i 

propostes   

Diagnosi  Perfil de salut 
Local 

Mapa de serveis 
i recursos 

Pla d’acció 
Programes, 
projectes i 
activitats 

Implantació, 
difusió, execució 

i avaluació 

2 ..... Presentació de l’estructura del projecte d’elaboració  
del Pla Local de Salut 



ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT (OMS) 
Health 2020: nova política sanitària europea per a la promoció de la salut i el benestar 
Declaració de Hèlsinki sobre Salut en Totes les Polítiques  (2013) 
Declaració de Shanghai sobre la Promoció de la Salud (2016) 

PLA DE SALUT DE CATALUNYA 2016-2020 
Un sistema centrat en la persona: públic, universal i just  

ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA SALUT Y LA PREVENCION DEL SNS 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

PLA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUT PÚBLICA (PINSAP) 
Intervenció coordinada  sobre els determinants de la salut de la població 

“L'atenció sanitària és un determinant important de la salut. Els diferents 
modes de vida són també determinants de la salut. No obstant això ... són 
factors de l'entorn social els que determinen l'accés als serveis de salut i 
influeixen en l'elecció del mode de vida.” 

Margaret Chan, directora de l’OMS 

Pla Local de Salut – Marc de referència 



Consell municipal del salut 

  2017 2018 

mes gen feb mar abr mai jun jul set oct nov des gen abr 

quinzena 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

I. Aprovació Ple Municipal                                                     

II. Creació grup motor                                                     

III. Presentació DIBA                                                     

IV. Difusió incial del projecte                                                   

V. Anàlisi d'informació                                                   

VI. Diagnòstic previ                                                     

VII. Creació comissió Consell Municipal de Salut                                                     

VIII. Identificació problemes de salut                                                   

IX. Definició de l'estructura del Pla                                                     

X. Identificació d'agents/referents  clau                                                     

XI. Configuració dels grups i xarxes de treball                                                     

XII. Redacció del Pla                                               

XIII. Presentació del Pla al Consell Municipal de Salut                                                     

XIV. Aprovació política del Pla                                                     

XV. Inici Implementació del Pla                                                   

XVI. Difusió del Pla                                                     

XVII. Primera avaluació integral del Pla                                                     

Pla Local de Salut - cronograma 



Consell municipal del salut 
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1. Implicació dels departaments municipals: setembre 2017 

 

2.    Taller grup de treball: dimarts 26 setembre 2017 

 

3. Jornada per a la construcció del Pla Local de Salut: dimarts 17 d’octubre 

2017 (agents de salut, institucions,  personal tècnic, entitats...)  

 

4.    Recollida de propostes a través de la web municipal 

 
 

 

 

Propostes d’actuacions del procés participatiu per a  
 l’elaboració del Pla Local de Salut 


