
MEMÒRIA  
SALUT PÚBLICA I CONSUM  2015



ORGANITZACIÓ SALUT PÚBLICA

SERVEI 
DE 

SALUT 
PÚBLICA

Control de 

Plagues

Contracte amb 

Rains SL

Colònies de 

gats de 

carrer

Col·laboració 

amb  Associació  

Animalista de 

Manlleu Prevenció  

drogodepen-

dències Pla 

ATERRA 
Col·laboren:  CAP 

Manlleu, Policia 

Local,...

Promoció de 

la Salut

- Activitats escoles

- Campanyes 

donació de sang

- Activitats 

població adulta
Seguretat 

alimentària 

- Cens 

establiments de 

risc

- Inspeccions 

periòdiques

- Coordinació OPE

Diputació de 

Barcelona

- Formació

- Subvencions

Control aus 

urbanes

- Coloms: Gestió 

del colomar AAM, 

control  població 

empresa externa

- Gavians: Control 

i suport, tècnic 

extern 

Animals de 

companyia

- Recollida 

animals (conveni  

Consell Comarcal 

d'Osona)

- Campanyes 

sensibiilització de 

tinença 

responsable

- Cens municipal

Agència de 

Salut Pública 

d'Osona

Conveni

Control i 

prevenció 

de la 

legionel·losi

Contracte amb 

l'empresa Braut 

Eix Ambiental 

SL

Consell 

Municipal 

Salut Pública

Participació 

ciutadana



Pla comunitari per la prevenció 
de les drogodependències 

OBJECTIU: Prevenció de les drogodependències i reducció dels riscs
associats al consum en l'àmbit educatiu, de joventut, de salut, familiar,
comunitari, d’oci i de seguretat ciutadana.

� Difusió del Pla Aterra.
• Edició de 200 rètols (100 unitats de 2 models diferents) del Pla Aterra

� Consultori Aterra “Drogues parlem-ne”:

Informació preventiva de drogues al Diari

Manlleu i Web. Consultes i respostes de setembre

a desembre de 2015 (Publicació setmanal, 17)



Pla comunitari per la prevenció 
de les drogodependències 

TALLERS:

� 4 tallers d’HABILITATS SOCIALS (gestió de les emocions) a 2 Escoles de 6è
de primària (73 nois i noies).

� 1 taller d’HABILITATS SOCIALS (Inespecífic sobre consum de drogues) 1r i 2on
ESO Secció d’Institut La Teularia (32 alumnes)

� 3 Obres de teatre “NO EM RATLLIS ¡!!”
2n i 3r ESO Col·legi La Salle (175 alumnes), i 3r ESO INS Antoni Pous (60 alumnes)

� 4 tallers de Prevenció del consum d’alcohol i altres drogues 1r BTX
2 grups IES Antoni Pous i 2 grups PFI-PTT (total 68 alumnes)

� 4 tallers de prevenció del consum de tabac 1r ESO
A 2 centres d’educació 2ària (123 alumnes)

� 5 tallers de prevenció del consum d’alcohol 2n ESO
A 2 centres d’educació 2ària (132 alumnes)



Pla comunitari per la prevenció 
de les drogodependències 

ALTRES ACTUACIONS:

� Programa Agente Tutor . Actuacions per a la prevenció en l’àmbit escolar.
Formació d’Agents de salut.

� Programa Servicio Responsable:
� 1eres Jornades sobre consum responsable

i reducció de riscs en matèria de

drogodependències (40 participants)



Pla comunitari per la prevenció 
de les drogodependències 

ALTRES ACTUACIONS

Transversalment dins del Programa Servicio Responsable:

� Programa Oci Saludable i servei responsable d’alcohol
� Treball transversal amb tallers, xerrades i intervencions preventives per

promoure un consum responsable de begudes alcohòliques en festes i àmbits
escolar, restauració i oci, pares i mares:

• 3 Tallers de còctels sense alcohol dirigits a la població en general
(1taller / 13 assistents) i a estudiants de PTT d’Aux. D’Hoteleria (2 tallers /29
nois i noies de 18 anys)

• 1 Taller preventiu a nivell familiar sobre consum d’alcohol en
adolescents i joves (10 persones)



Pla comunitari per la prevenció 
de les drogodependències 

ALTRES ACTUACIONS

Transversalment dins del Programa Servicio Responsable:

� Programa Oci Saludable i servei responsable d’alcohol –continuació-

• Intervenció preventiva durant el “Cantabars”. SOM-NIT de Creu Roja
de Catalunya (07/08/2015).

• 2 Tallers preventius sobre dispensació responsable d’alcohol i ús
d’alcoholímetres (10 professionals de 9 locals).
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Pla comunitari per la prevenció 
de les drogodependències 

• Edició de plaques i rètols adhesius d’Establiments col·laborador

Servei Responsable i de qualitat (11 plaques i 25 rètols).

• Edició de gots / sota gots (“Beu B, beu amb responsabilitat). (4200 /
2600 unitats).

ALTRES ACTUACIONS

� Programa PASA: 7 casos de Manlleu
� Protocol de detecció i intervenció de casos de consum de drogues en

els centres d’ensenyament secundari de Manlleu 2012-2014
• Millora en la Implementació i registre (Curs 2014-2015 6 casos registrats)



Promoció de la salut

OBJECTIU: Dur a terme activitats que incideixin en la promoció dels hàbits i
estils de vida saludable tant en l’àmbit escolar com en el comunitari.

TALLERS A LES ESCOLES – CATÀLEG  “SALUT JOVE”:

4 tallers “M’AGRADO TAL I COM SÓC” 1r i 3r ESO. 2 escoles (90 alumnes)

2 tallers “EL COMPTACALORIES ¿!” 1r Btx. D’1 centre de 2ària (44 alumnes)

5 tallers “Alimentació saludable i activitat física, la millor opció” alumnes
de 2on i 3er ESO de 2 Centres i 2 grups de PQPI-PTT (aux. Pastisseria i fleca i Aux.
Hoteleria). (95 participants)

3 tallers “Alimentació saludable” 1er ESO. Infermeres CAP. INS. Antoni Pous (65
alumnes)

6 tallers “Educació sexual, emocions i mites” 1er Casals Gràcia i 2n ESO SI La
Teuleria i INS Antoni Pous (28+49+60=137 alumnes)

Diversos tallers “Afectivitat i sexualitat I” 3r ESO. Infermeres CAP. La Salle,
Casals Gràcia, INS Antoni Pous i INS del Ter (222 alumnes)
Taller “Tatuatges i piercings” 2on ESO. Infermeres del CAP. La Salle.



Promoció de la salut

ALTRES ACTUACIONS :

� 1 TALLER “CUINA SENSE PARES”. 1 en medi obert (nois i noies de 14-18
anys). Nº participants: 15

� Col·laboració en el Programa “Nens i nenes en moviment” del CAP
Manlleu.

� Col·laboració en el Projecte Comunitari “Promoció de l’Activitat Física i
Alimentació Saludable-Prevenció de l’obesitat infantil d’Osona”,
campanya “Colors sabors i molta marxa a Osona” impulsat per l’Agència
de Salut Pública de Catalunya(ASPCAT) sector Osona.

� Col·laboració en Projecte entorn actiu: “Fes-ne 10.000!”. Implementat
per la Uvic i el Consell Comarcal, conjuntament amb els Ajuntaments de
Vic,Manlleu i Torelló, l’ASPCat(sector Osona) i la Diba.
� https://situam.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=0f6963a486d64ec9a

a1528e05d3023c1&webmap=8b1389db92bd4746a799d010334b6a8b



Seguretat alimentària

OBJECTIU: Prevenir i controlar els riscos associats
a la venda i servei d’aliments al municipi.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES:

1.- Actualització del Pla de Seguretat Alimentària
Municipal 2016-2019.

2.- Inspeccions als establiments de venda i/o elaboració
d’aliments

142 inspeccions sanitàries a 91 establiments minoristes 
d'alimentació. 

3.- Classificació en base el risc sanitari de 15 nous
establiments i actualització del Cens d’establiments
minoristes d’alimentació



Seguretat alimentària

Continuació ACTIVITATS DESENVOLUPADES:

4.- Participació en els Cercles de Comparació Intermunicipal en
Seguretat Alimentària de la DIBA

5.- Activitats formatives

4 cursos de manipulació d’aliments de 4 hores. (65 participants).
1 curs de manipulació d’aliments adreçat al col·lectiu xinès.

(13 participants).

6.- Altres activitats

Assessorament als responsables d’establiments de venda
d’aliments (ateses 22 consultes).



Prevenció i control de la legionel·losi

OBJECTIU: Prevenir la contaminació per legionel·la de les aigües sanitàries
de les instal·lacions de risc municipal.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES:

Contractació de l’empresa STENCO per dur a terme el Programa de manteniment
anual amb visites trimestrals a les instal·lacions :

1. ESCOLA PUIG-AGUT
2. ESCOLA BRESSOL COLORS
3. ESCOLA BRESSOL ELS PICAROLS
4. PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
5. PISCINA MUNICIPAL COBERTA
6. PISCINA MUNICIPAL EXTERIOR (només 1 control trimestral)
7. CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

Analítiques als sistemes de reg per aspersió i a la font plaça Fra Bernadí, i seguiments
anuals a altres Centres de Baix risc (E.POMPEU FABRA. E.4 VENTS).



Prevenció i control de la legionel·losi

INSTAL·LACIÓ
informes 
empresa

Analítiques 
Control

Neteja i 
Desinfecció

Revisions 
oficials

Inspeccions 
ASP

Escola Pompeu Fabra 0 1 0 0 0

Escola Puig Agut 4 6 1 0 0

Escola Bressol Colors 4 4 1 0 0
Escola Bressol Els 
Picarols 4 4 1 0 0
Pavelló Municipal 
d’Esports 4 5 1 0 0

Piscina coberta 4 5 1 0 0

Piscina exterior 2 2 1 0 0

Camp de futbol 4 6 1 0 0

Regs aspersió 0 26 0 0 0

Font ornamental 0 1 1 0 0

TOTAL= 26 60 8 0 0

(Realitzades 2 Visites Tècnica de SP)



Control aus urbanes

OBJECTIU: Vetllar per l’equilibri de la població d’aus
urbanes del municipi.

Control de coloms:

Coordinació gestió del colomar amb Associació Animalista de Manlleu.
Atenció queixes referents a incidències amb coloms (persones alimentadores, edificis
que són punts de nidificació descontrolats, etc..), 8 Incidències/queixes veïnals.
Captures (granja El Poquí i Teatre Centre): 152 exemplars (132+20 respectivament)

Control de gavians:

Contractació d’un tècnic extern per fer el control general de la població, puncions
d’ous i vistes d’orientació tècnica (atenció a 16 queixes).
Accions informatives i educatives (Difusió de tríptics). Estudi de la Població nidificant
de Gavià argentat al nucli de Manlleu-2015.



Control aus urbanes

Control de gavians:



Animals domèstics i de companyia

OBJECTIUS: Promoure la tinença responsable dels animals, fomentar el cens i 
gestionar la recollida de gossos i gats que es trobin abandonats o perduts. 

Animals domèstics i de companyia:

• Total cens dels animals de companyia:
1170 gossos, 67 gats i 7 fures.

• Altes al cens 2015:
93 gossos, 11 gats i 0 fures.

• Promoció cens i xip animals: Subvenció del
10% de 33 xips.

• Recollida animals via pública:
66 gossos i 2 gats.

• Recuperacions animals (per propietari):
36 gossos i 2 gats

• Nº Expedients sancionadors animals de
companyia tramitats el 2015: 36



Colònies de gats de carrer

OBJECTIUS: Controlar a nivell sanitari i reproductiu 
la població de gats de carrer de Manlleu

Dades actuacions 2015:

• Nº de colònies implantades al 
municipi: 12

• Nº de gats tractats: 31 (28 
esterilitzacions i 3 sacrificis)

femelles mascles totals
Esterilitzacions 18 10 28



Prevenció i control de plagues

OBJECTIU: Prevenir la proliferació descontrolada de plagues i donar resposta
a les incidències i queixes que sorgeixin.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES:

16 actuacions de control en 13 barris
43 queixes i incidències ateses
18 mesures correctores recomanades
32 informes elaborats
32 accions formatives



Consum
OBJECTIU: Promoure el consum responsable i atendre
les reclamacions i queixes que fan els consumidors de Manlleu.
Activitats
de l’OMIC:

2015
TOTAL  / 

(% TOTAL R/C)

RECLAMACIONS

TANCADES

RECLAMACIONS

FAVORABLES

RECLAMACIONS

DESFAVORABLES

RECLAMACIONS 31(56,36%) 26 16 10

CONSULTES 25(45,45%)



Consum

Activitats d’Educació en consum:

• 16 de març 2015: DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR:

Realització d’activitats informatives i de sensibilització al carrer interactuant
amb les persones per:
o Fomentar el consum responsable i de proximitat.
o Donar a conèixer el servei de l’OMIC de Manlleu, i què fer i on poder

presentar queixes i reclamacions.



Consum

Activitats d’educació en consum:
• Tallers i xerrades:

o 3 Tallers “La publicitat” a l’Escola Casals Gràcia. 2on ESO (27 alumnes), PQPI-
PTT. 2 grups Aux. Pastisseria i fleca i Aux. Hoteleria (26 alumnes).

o 11 de juny 2015: Xerrada sobre els Drets i deures dels consumidors. AFADIF
(Associació de Famílies pel Desenvolupament Integral de la persona (35
assistents).

o 29 de juny 2015: Taller “Consum responsable i economia familiar en temps de
crisis”. Organitzada pel Sarró i CRIC (Centre de Recerca i informació en
consum) (14 assistents)

o 6 Tallers “QUI VEU EL MEU PERFIL? PRIVACITAT A INTERNET”. PQPI-PTT Auxiliar
Pastisseria i fleca (7 assistents), 4t ESO Col·legi La Salle -2 grups-(68 alumnes),
2on de Batxillerat Col·legi La Salle- 3grups- (89 alumnes)


