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Acta de la reunió del Consell Municipal de Salut 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 23/11/2020 
Horari: de 18:30h a 20h 
Lloc: via telemàtica 
 
Assistents 

 
‐ Ana M Martínez, alcaldessa 
‐ Marta Oliva, regidora de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Salut 
‐ Andrés Medrano, regidor en representació d’En Comú 
‐ Montse Soler, regidora en representació d’ERC 
‐ Mireia Gascón, en representació de l’AUP 
‐ Roberto Martín, regidor en representació de C’S 
‐ Toni García, regidor en representació de VR 
‐ Encarna Medel, coordinadora de l’àrea de Drets Socials 
‐ Andrés Cano, cap del servei de Salut Pública 
‐ M José Alvarez, tècnica del servei de Salut Pública 
‐ Sarai Samper, sociòloga de l’equip redactor del Pla Local de Salut 
‐ Cati Serra, directora CATSALUT Sector Sanitari, Vallès Occidental Oest 
‐ Xavier Pañart, director del CAP Mutua Rubí 
‐ Rosa M Jurado, directora del CAP Anton de Borja. 
‐ David Mérida, director del CAP Sant Genís 
‐ Pilar Alvarez, adjunta d’infermeria CAP Sant Genís 
‐ Vicenç Vallès, director d’Atenció a la Salut Mental 
‐ Sònia Chavero, cap secció informació i anàlisi, servei Salut Pública, DiBA 
‐ Marc Carulla, en representació del col·lectiu de farmàcies de Rubí 
‐ Antonia Ocaña, de la plataforma Rubí per la  Sanitat. 
‐ Raquel Andreoni, de la plataforma Rubi per la Sanitat 
‐ Encarna García, de la plataforma Rubí Sanitat 
‐ Javier A Fernández, en representació de l’AV de ca n’Oriol 
‐ Jaume Mañà, en representació de l’AV de Ximelis 
‐ Miquel Raso, Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí. 
‐ Clàudia Ramírez, presidenta d’Oncolliga Rubí 
‐ Meritxell Salguero, de la fundació AVAN 

 
Excusen la seva assistència:  
 
‐ Coral Coscollola, coordinadora de l’àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals 
‐ Ismael Aguilera, cap del servei d’Esports 

 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Presentació dels treballs inicials del Pla Local de Salut (Diagnosi). 
3. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
Com a novetat, aquesta sessió és telemàtica, donat el context actual de l’estat de la 
pandèmia COVID-19 i es fa servir la plataforma ZOOM  que facilita la connexió i 
participació de tots els convocats. 
 
Obre la sessió l’excelentíssima alcaldessa de Rubí la senyora Ana Maria Martínez 
Martínez qui saluda a tots els participants, aprova l’acta de la sessió anterior i inicia la 
presentació del nou Pla Local de Salut recordant que l’ajuntament de Rubí va aprovar 
un primer Pla Municipal de Salut l’1 de desembre de 2010 que tenia com a objectiu 
principal la  contribució a la millora de la salut de la població de Rubí.  
 
Cal destacar que el 1r Pla Municipal de Salut de Rubí, va ser un dels primers també a 
Catalunya. Aquest primer pla va establir unes línies estratègiques per 4 anys, durant 
les quals es van implementar diferents actuacions municipals de salut basades en la 
prevenció, la protecció i la promoció de la salut de la ciutadania.  
 
Finalitzada la seva vigència, al 2015 amb l’ ajuda de la Diputació de Barcelona es va 
fer  l’avaluació del Pla i vam veure allò que va funcionar bé i allò que calia millorar de 
cara al futur. 
 
I ara volem amb l’ experiència i l’ aprenentatge del 1r Pla Municipal de Salut i amb 
l’ajuda inestimable de la Diputació de Barcelona, la col·laboració de personal tècnic, 
d’entitats i ciutadania, iniciar la diagnosi de salut de Rubí per desenvolupar un segon 
pla. 
 
Segon Pla Local de Salut que volem sigui una eina per construir un model de ciutat el 
més saludable possible. 
   
Volem agrair la presència avui en aquest Consell de Salut i en representació de la 
Diputació de Barcelona a la senyora Sònia Chavero, cap de la Secció d’Informació i 
Anàlisi en Salut Pública del Servei de Salut Pública. 

 
I ara inicia la presentació la Sarai Samper, sociòloga del Col·lectiu d’Analistes Socials 
(D-CAS), empresa encarregada en la redacció del Pla Local de Salut de Rubí. 
 
La Sra Samper pren la paraula, 
 
El Pla Local de Salut de Rubí parteix de 5 grans objectius, que caldrà concretar en 
fites a partir de la diagnosi i el procés consultiu que iniciem avui amb vosaltres, també 
amb experts en salut i finalment realitzarem una enquesta a la població. Aquests cinc 
grans objectius són:  
 

• Promoure entre les persones estils de vida saludables i capacitats per cuidar la 
seva salut. 

• Fer de la ciutat un lloc saludable per viure. 
• Reforçar el treball en xarxa interdepartamental i la cooperació comunitària en 

salut. 
• Reduir les desigualtats socials en la salut de les persones, garantint unes 

bones condicions de vida per a tothom i la igualtat d’oportunitats 
• Compensar els efectes de la Covid-19 i consolidar els recursos que en un futur 

poden ajudar-nos a enfrontar altres emergències sanitàries.  
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La perspectiva que adopta el Pla Local de Salut no es limita als serveis que pot 
desenvolupar el Servei de Salut Pública sinó que té també en compte tot el que es pot 
fer i es fa per la salut des d’altres àmbits com pot ser l’esport, l’urbanisme, l’educació, 
el lleure, etc.  
 
La diagnosi recopila informació i facilita la reflexió sobre la situació de la salut a Rubí. 
Aquesta anàlisi prèvia és necessària per poder fonamentar la priorització d’objectius 
del Pla Local de Salut i les accions que s’impulsaran.  
La diagnosi haurà d’explicar fenòmens vinculats a la salut  i incloure  les accions que ja 
s’estan desenvolupant a nivell de salut. 
D’aquesta manera, les accions del Pla poden orientar-se en major mesura a les 
causes dels fenòmens i enllaçar amb accions i recursos que ja s’estan portant a terme.  
 
Paral·lelament  la Sra Samper exposa un power point d’aquesta diagnosi (el qual 
s’adjunta com ANNEX 1) i a continuació envia una enquesta digital a tots els 
assistents (també s’adjunta com ANNEX 2)  
 
Arribats a aquest punt, prenen la paraula els diferents representants convocats 
comentant diferents aspectes de l’enquesta com ara són: 
 
-PERSONES- 
 
El Sr Raso exposa que el col·lectiu al que ell representa els hi preocupa sobre tot 
l’envelliment i la solitud i demana més agents cíviques per millorar aquests aspectes. 
 
El Sr Medrano comenta que l’enquesta realitzada seria necessari poder contestar-la 
després de poder reflexionar i traslladar-la als diferents col·lectius implicats i que 
d’aquesta manera tan ràpida no és possible. 

Fer de la 
ciutat un 
entorn 

saludable 

Reforçar el 
treball 

comunitari 
en salut 

Reduir les 
desigualtat
s socials de 

salut 
Fer front 

als efectes 
de la 

Covid-19  

Promoure 
estils de 

vida 
saludable 
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La Sra Gascón indica que els recursos i les competències municipals són els que són i 
que tots els aspectes comentats són molt transversals. Incideix en que a conseqüència 
de la COVID els aspectes socioeconòmics i la salut mental han resultat molt afectats i 
que seria necessari treballar-ho des dels centres cívics de Rubí. 
 
El Sr Vallès puntualitza sobre salut mental i informa que a més a més els malalts 
mentals tenen una reducció en esperança de vida perquè hi ha més facilitat de 
connexió amb altres malalties. 
 
-CIUTAT- 
 
La Sra Jurado afegeix que el CAP Anton Borja té unes greus limitacions actualment en 
quant a equipaments i espais. 
 
La Sra Andreoni exposa la seva preocupació per l’atenció sanitària no COVID, donat 
que l’atenció primària actualment està molt estressada i relegada per la situació de la 
pandèmia. 
 
La Sra Gascón contesta que ara la COVID és el tema clau però que quan s’acabi la 
redacció del Pla, ja haurà passat la pandèmia, en el Pla de Salut no hauria de tenir 
màxima incidència. 
 
-TEIXIT ASSOCIATIU- 
 
El Sr Medrano indica que qualsevol xarxa o associació intervé en la socialització i en la 
salut mental. 
 
La Sra Gascón reitera estar d’acord en que qualsevol teixit associatiu és bo i incideix 
en la salut. 
 
El Sr Raso observa que la relació entre els metges i els pacients hauria de ser més 
dialogant i de relació social, no només d’escoltar al metge i fer el que aquest ordeni. 
 
-POLÍTIQUES DE SALUT I PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ- 
 
La Sra Soler indica que en aquest punt és on l’Ajuntament pot fer moltes accions i 
prendre iniciatives importants. 
 
Intervé la regidora de Salut demanant disculpes pel retard en la convocatòria i 
explicant que la 1a idea era fer un debat més personal i inclusiu, però que donada la 
situació i per no endarrerir més la redacció del Pla s’havia escollit aquesta plataforma 
fent aquest petit tast. Informa que a partir d’ara es treballarà en la creació de les 
diferents comissions de treball. 
 
La Sra Oliva dona pas als precs i preguntes generals. 
 
La Sra Gascón intervé per apuntar que l’anterior Pla no contenia indicadors i que és 
important que aquest en tingui. També estem preocupats pels entorns escolars 
saludables, que els itineraris es puguin fer caminant, sense trànsit i amb seguretat. És 
difícil canviar hàbits per molt que es conscienciï a la gent, es fa necessari crear eines i 
infraestructures. 
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El Sr Mérida es presenta com el nou director del CAP Sant Genís i vol emfatitzar els 
avenços tecnològics que s’han produït arrel de la pandèmia COVID i la importància de 
normalitzar per sempre aquesta tecnologia. 
 
El Sr Medrano pregunta quins seran els següents passos a seguir dins el Pla Local de 
Salut i quan s’han de portar a terme. 
 
La Sra Samper informa que després de la presentació de la diagnosi que esperem 
pugui ser presencial, la idea és poder fer els grups de treball i també poder-los fer 
presencials, sinó es buscarà la forma més idònia. Després de la presentació de la 
diagnosi es decidiran quines comissions es creen i quins col·lectius les formen. 
Treballar l’objectiu i fer propostes per millorar serà la funció d’aquestes comissions. 
Una vegada els grups de treball han tingut vàries sessions es fa una altra convocatòria 
plenària del Consell per a posar en comú el treballs de les comissions i validar-ho. 
 
És bo que el calendari no es retardi gaire per a que no es dilati en el temps. 
 
La Sra Oliva estima que el Consell ha de ser el màxim òrgan consultiu de la ciutat i 
informa que la propera convocatòria del Consell serà entre febrer i març de 2021. 
 
El Sr Vallès assegura que s’ha d’estimular a tothom, entitats, associacions, etc.. i 
convidar a tota la ciutadania a participar. 
 
La Sra Serra informa que també és la seva primera vegada actuant com a directora i 
afegeix que des de CATSALUT tenen la mà estesa per a tot el que es necessiti i que la 
col·laboració amb l’ajuntament és total. 
 
El Sr Raso indica que per ell és clau la prevenció i que ja el poden apuntar a un grup 
de treball en aquest sentit. 
 
La Sra Andreoni comenta que el Moviment per unes pensions dignes, col·lectiu al que 
també representen estan molt preocupats en relació a la futura posada en 
funcionament del CUAP a Rubí. Es lamenta que del retard d’aquesta implantació i es 
pregunten si és un projecte meditat un fruit de la imprudència. I en aquest sentit 
reclamen: 
‐ Personal que es destinarà a aquests nous serveis. 
‐ Si es dotarà amb un servei d’urgències pediàtriques les 24 hores. 
‐ La data d’inici de cada un dels serveis 
‐ Que l’ajuntament disposi del projecte per a que estigui a disposició de la 

ciutadania. 
I recorden que el seu col·lectiu ha recollit 4.000 firmes relacionades amb el projecte 
dels serveis CUAP. 
 
La Sra Oliva recorda que divendres 27/11 ella té una reunió amb la plataforma Rubi 
per la Sanitat on poden profunditzar més sobre aquest tema. 
 
La Sra Andreoni insisteix en que des del col·lectiu no s’entén perquè CATSALUT 
ofereix aquesta concessió a MUTUA DE TERRASSA quan està demostrat que són els 
que tenen les llistes més llargues d’espera de tot Catalunya. No entenen que es 
recompensi d’aquesta manera per una gestió tant deficient i demanen tenir un CUAP 
gestionat per l’administració pública. 
 
La Sra Serra informa que el pla funcional existeix i que en aquests moments ja està 
aprovat i s’ha d’executar en 2 fases. La 1a és la que s’està portant a terme ara  i que 
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consisteix en dotar a l’ambulatori-CAP dels espais adequats i de les infraestructures 
necessàries. 
 
La Sra Andreoni demana que es faci arribar la documentació al Consell municipal de 
Salut. 
 
La Sra Ocaña comenta si finalment es col·locaran els mòduls per practicar les proves 
PCR i quan s’instal·laran. 
 
La Sra Oliva informa que aquests mòduls s’instal·laran davant del CAP Anton Borja i 
que el CST està pendent de rebre’ls en qualsevol moment. Aquests mòduls no només 
serviran per fer proves PCR sinó que també es destinaran per a realitzar totes les 
consultes relacionades amb el COVID, amb els quals els CAP podran tornar més a la 
normalitat. 
 
La Sra Jurado reafirma les paraules de la regidora. 
 
Sense més intervencions entre els assistents, la Sra Oliva agraeix l’assistència i 
intervencions de tothom i dona per tancada la sessió a les 20h. 

 
 

 
 
 


