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Naturalesa i missió  

Aquesta comissió neix el 30 de novembre de 2009, dintre del procés de desplegament 

del Pla Estratègic 2009-2012, és una comissió paral·lela a les que actualment ja estan 

funcionant i consolidades al SSIBE amb la finalitat de tractar i analitzar aspectes de la 

promoció i prevenció de la Salut tant a la societat que ens envolta com dintre el nostre 

àmbit de treball.  

Àmbit d’actuació  

Fundació Mn. Miquel Costa- Hospital de Palamós que inclou aguts i el PGG i CABE 

Objectius  

L’objectiu principal és promoure la prevenció de la salut 

• Copsar les necessitats preventives de la nostra població a través dels diferents 

àmbits assistencials. 

• Facilitar a la població la informació sobre l'ús de mesures de prevenció de 

malalties i conductes que impacten directament en la salut de les persones per 

aconseguir una actitud activa i de vigilància de la pròpia salut, facilitant alhora 

l'accessibilitat al sistema sanitari. 

• Canalitzar la difusió d'activitats preventives i promoure accions per arribar a tota 

la comunitat 

• Potenciar les relacions amb els diferents agents dedicats a la promoció d'hàbits 

saludables i prevenció de malalties. 

Composició, funcions  i càrrecs  

La presidència correspondrà al Marc Pérez, Director Atenció Primària,  càrrec assignat 

per la Direcció Assistencial.  

Es nomenarà un secretari serà designat per aquesta comissió 

En aquesta comissió hi ha d’haver una representació d’aquells serveis més implicats 

en activitats preventives.  

Presidència 
 Ostentar la representació de la comissió  
 
1. Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació de 

l'Ordre del dia. 
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2. Presidir i conduir les reunions, moderar el desenvolupament dels debats i 

suspendre'ls per causes justificades. 

3. Signar les actes de les reunions 

4. Assignar tasques als membres de la Comissió, si és el cas 

5. Determinar la necessitat d’assessors externs, si és el cas  

Secretari 

1. Assistir a les reunions amb veu i vot.  

2. Efectuar la convocatòria de les sessions per ordre del titular de la Presidència, així 

com les citacions als membres del mateix.  

3. Rebre les actes de comunicació dels membres i, per tant, les notificacions, peticions 

de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits dels quals ha de tenir 

coneixement.  

4. Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions junt 

amb el President.  

5. Enviar la convocatòria amb l’ordre del dia i la documentació per a les reunions 

6. Fer les actes de les reunions 

7. Donar la informació necessària als membres del grup i altres 

8. Quantes altres funcions li siguin delegades 

 

Vocals 

1. Assistir i participar a les reunions amb veu i vot. 

2. Aprovar els acords  de les reunions 

Són vocals la resta de membres de la Comissió.  

Comissió Permanent  

S’estableix aquesta comissió per abordar aspectes extraordinaris que afectin a la 
Promoció i Prevenció de la Salut.  
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Normativa i dotació de mitjans  

 
Periodicitat de les reunions: Aquesta comissió es reunirà com a mínim 4 vegades 

l'any, amb una cadència de cada tres mesos. La reunió no tindrà una durada superior 

a 2 hores, i es faran segons calendari anual definit.  

 

S’emetrà acta de cada reunió, on hi constaran els assistents i el dia de reunió, els 

punts principals de debat i els acords adoptats.  Una vegada estigui aprovada tindrà 

caràcter públic.  

Abans de prendre qualsevol decisió important, que afecti a algun servei, caldrà 

transmetre-ho als responsables d'aquella àrea en concret i presentar la proposta  a la 

Direcció Assistencial per a la seva aprovació.   

 

Sempre que es consideri necessari, podran assistir a les reunions altres 
professionals no membres de la Comissió com a col·laboradors ad-hoc,  amb veu 

però sense vot.  

 

Sempre que es consideri adient es podran convocar reunions extraordinàries per 

tractar temes específics.  

 

Per tal de sistematitzar el funcionament de la Comissió s'intentarà definir uns objectius 

específics anuals, com a sistema de millora contínua, dels quals se'n farà la 

corresponent valoració del seu acompliment a finals d'any.  

Els membres d’aquesta comissió seran renovats com a mínim un 20 % cada 4 anys.  

La seu estarà ubicada a l’Hospital de Palamós. Les reunions tindran lloc indistintament 

a una de les aules habilitades per a reunions.  

Crèdit horari suficient dels membres per assistir a les reunions ordinàries i 

extraordinàries de la Comissió.  
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ANNEX 1 . MEMBRES DE LA CPiPS i CÀRRECS (inici)  

 

Presidència Marc Pérez Director Atenció Primària  
Secretari Emili Mas Metge de família / Director ABS Palafrugell  
Vocals: Eulàlia Folch Ginecòloga ABS Palamós  
 Mª José Sánchez Infermera primària  
 Clara Piferrer Infermera primària 
 Anna Moyà Pediatra ABS La Bisbal d’Empordà  
 Javier Sesma Metge Adjunt Servei Medicina Interma 
 Ignacio Pascual Metge de família  
 Fina Aleña. Infermera pediàtrica 
Suport 
admissions Cristina Fernandez 

 
Secretaria Assistencial  

   
 

MEMBRES COMISSIÓ PERMANENT 

Marc Pérez  

Eulàlia Folch 

Javier Sesma  

Ignacio Pascual 
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ANNEX 1 . MEMBRES DE LA CPiPS i CÀRRECS (2014 )  

Presidència: Marc Pérez- Director Atenció Primàira  

Secretari:  Cristina Fernández –secretaria direcció 

Vocals: Eulàlia Folch  - metgessa ASSIR  

 Martí Granell – Admissions PGG  

 Mar López- Supervisió 5a. Planta  

 Sílvia Mir – Infermera ABS Bisbal  

 Dolors Bosch– Comunicació/Atenció al ciutadà  

 M. José Sánchez – Infermera ABS Torroella  

 Javier Sesma- Metge internista 

 Anna Pallares – Infermera ABS Palamós  

 Sebastian Gómez – Tècnic Diagnòstic per la imatge  

 Elsa Rueda- Infermera ABS Palafrugell  
 
 Representació del Servei de Prevenció  

MEMBRES COMISSIÓ PERMANENT (2014) 

Marc Pérez 

Cristina Fernández 

Mar López 

Dolors Bosch  
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