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La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Cubelles gestiona els següents 
serveis municipals: 
 
  

• Gestió del Cementiri Municipal 
 
• Control d’animals i plagues 
 
• Salut i consum sanitari 
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Què fem? 
 
Des de la Regidoria de Sanitat, dins dels serveis que es gestiona, es realitza: 
 
• Gestió del Cementiri Municipal 
 
 - Tramitació dels expedients relacionats amb el cementiri (concessions 

nínxols, baixes, canvis de titularitat, duplicats títols...) 
 -  Gestió i control del contracte del servei del manteniment del cementiri 

municipal. 
 

• Control d’animals i plagues 
 
 - Cens municipal d’animals domèstics de companyia. 
 - Campanyes relacionades amb els animals de companyia. 
 - Gestió de les colònies de gats urbans. 
 - Gestió del servei de recollida d’animals de la via pública. 
 - Gestió i control del contracte de control de plagues urbanes. 

 
• Salut i consum sanitari 

 
- Activitats i campanyes per la promoció de la salut. 
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Qui som? 
 
La Regidoria de Sanitat es un departament unipersonal format per un auxiliar 
gestió que s’encarrega de la tramitació i gestió de totes les tasques que es 
deriven del departament. 
 
No obstant l’anterior,  donat que aquest departament no disposa del 
corresponent personal tècnic, es compta amb el suport i col·laboració del 
departament de Medi Ambient i amb el vist i plau del Cap de Serveis Tècnics. 
 
Per un altra banda, des del departament de Sanitat s’ha gestionat la signatura 
d’un conveni de col·laboració entre l’Agència de Salut Pública i l’Ajuntament de 
Cubelles per a la realització de l’encàrrec de prestació de serveis de protecció 
de la salut . 
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Actuacions realitzades per la Regidoria de Sanitat durant el 2013 
 
Durant l’any 2013 des de la Regidoria de Sanitat,  s’han portat a terme les 
següents actuacions: 
 
• GESTIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 

Pel que fa a la tramitació ordinari corresponent a la gestió del cementiri 
municipal, s’han gestionat un total de 35 expedients (concessions, baixes, 
canvis de titularitat de nínxols, duplicats títols funeraris...) 
  
En relació al servei de manteniment del cementiri, durant l’any 2013 es va 
iniciar el procediment per l’adjudicació d’aquest servei que a data d’avui està 
pendent d’adjudicació. Alhora es va fer la contractació menor de l’empresa 
Gestió Integral de Cementiris Nomber, S.L., per fer el manteniment del mateix 
durant un termini de 5 mesos. 
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•  CONTROL D’ANIMALS I PLAGUES 
 
Animals de companyia 
  
 Bosses recollida excrements canins.- Continuant amb la campanya per a 
conscienciació de propietaris d’animals de companyia envers a la recollida 
d’excrements de la via pública, des de la Regidoria de Sanitat, es van tornar a 
adquirir bosses de recollida d’excrements canins perquè puguin ser 
distribuïdes, a través de a l’Oficina de Participació i Informació Ciutadana OPIC, 
a tots els propietaris d’animals de companyia que estiguin degudament 
censats. 
  
  Cens animals domèstics de companyia.- Durant l’any 2013 s’han tramitat un 
total de 134 altes al cens municipal d’animals de companyia i al Registre 
d’Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya (126 gossos i 8 gats). 
Aquestes dades representen un increment del 86,11 %  d’altes al cens respecte 
a l’any 2012. 
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  Colònies controlades de gats urbans.- L’any 2013 s’ha continuat treballant el 
projecte d’implantació de colònies controlades de gats urbans. En aquest 
sentit, s’ha treballat per portar a terme la implantació d’una colònia artificial 
per ubicar aquells animals que per la seva ubicació poden tenir efectes sobre la 
salubritat pública (de moment s’ha aprovat l’execució de les obres d’adequació 
de l’entorn on ha d’anar aquesta colònia i durant el 2014 es procedirà a 
realitzar les actuacions necessàries sobre els animals, esterilitzacions, controls 
veterinaris..).  
  
Per un altra banda, en dues colònies ubicades al nucli antic s’han realitzat 
esterilitzacions dels animals amb l’objectiu de deixar-les controlades, d’acord 
amb el projecte d’implantació de colònies controlades de gats urbans. 
  
  Recollida d’animals de la via pública.- Atès el conveni actual que hi ha amb el 
Centre d’Acollida D’Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès-Garraf, 
durant l’any 2013 s’han efectuat un total de 45 animals recollits a la via pública 
(25 gossos i 20 gats). 
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Control de plagues urbanes 
  
A través del contracte vigent que hi ha actualment pel control de plagues 
urbanes, des de la Regidoria de Sanitat s’han realitzat totes les actuacions 
necessàries, tant preventives com pal·liatives pel control de plagues urbanes 
del municipi. 
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• SALUT I CONSUM SANITARI 
 
 Activitats de promoció de la salut.- a través de la Diputació de Barcelona, i 
amb la col·laboració dels centres educatius, Regidoria de Sanitat i s’han portat 
a terme un total de 20 activitats/tallers educatius  per la promoció de la salut, 
amb la finalitat de millorar i incrementar la salut de les persones a través del 
foment d’estils de vida Saludable. La relació d’activitats que s’han realitzat, per 
categories, són: 
 

Alimentació saludable, des de P5 fins al primer cicle d’ESO, 12 activitats. 
 
Sexualitat i riscos derivats, de segon cicle d’ESO, 3 activitats 
 
Prevenció i consum del tabac, de 6è de primària i primer cicle d’ESO, 2 
activitats. 
 
Prevenció i addiccions a les noves tecnologies, del 2n cicle d’ESO, 3 
activitats. 
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 Campanya gratuïta de prevenció del glaucoma i degeneració ocular.- per 
segon any consecutiu, des de la Regidoria de Sanitat, a través de l’Institut 
Oftalmològic Tres Torres s’ha organitzat una campanya de prevenció del 
glaucoma ocular, una malaltia que afecta el nervi òptic i que pot produir una 
pèrdua de visió irreversible. Durant una setmana al mes de juny, un equip 
oftalmològic va realitzar als veïns de Cubelles que així ho desitjaven, revisions 
gratuïtes per a determinar si pateixen alguna patologia associada a aquesta 
malaltia. 
 
 Cardioprotecció del municipi de Cubelles.- el mes d’agost del 2013 es va 
instal·lar un DEA a la façana de les oficines del Poliesportiu Municipal de 
Cubelles, alhora que es van realitzar un total de 8 formacions en suport vital 
bàsic, a diferents persones vinculades a les activitats esportives que es 
desenvolupen al Poliesportiu, quedant així cardioprotegida aquesta instal·lació 
municipal. 
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Quins son els nostres objectius? 
 
Els objectius i actuacions marcades des de la Regidoria de Sanitat per l’any 
2014 són: 
 
• Gestió del Cementiri Municipal 

 - Arranjament del mòdul número 1 del cementiri municipal. 
 - Adjudicació del servei del cementiri municipal. 
 

• Control d’animals i plagues 
 -  Realització de campanyes informatives i educatives relacionades amb els 

animals de companyia. 
 -  Continuació de les tasques d’implantació de colònies de gats controlats, 

incidint en les actuacions per la reubicació de les colònies que per la 
seva ubicació i incidència en la salubritat pública han de ser retirades 
dels llocs d’origen (Escola Vora del Mar, Llar d’Infants la Draga). 

 -  Nova licitació del contracte pel control de plagues urbanes. 
 
• Salut i consum sanitari 

- Activitats i campanyes per la promoció de la salut. 
- Formació en suport vital básic d’unes 50 persones aprox. 
- Inspeccions sanitaries en establiments de competència  
   municipal com a continuitat del programa de control  
   sanitari d’aquests establiments.  
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Alicia Millán Rios 

EQUIP DE TREBALL 

Auxiliar de gestió 
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