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Acta de la reunió del Consell Municipal de Salut 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 07/06/2021 
Horari: de 18h a 19:20h 
Lloc: via telemàtica 
 
Assistents 

 
 

‐ Marta Oliva, regidora de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Salut 
‐ Andrés Medrano, regidor en representació d’En Comú 
‐ Mireia Gascón, en representació de l’AUP 
‐ Toni García, regidor en representació de VR 
‐ Encarna Medel, coordinadora de l’àrea de Drets Socials 
‐ Carme Gràcia, tècnica del servei de Salut Pública 
‐ Sarai Samper, sociòloga de l’equip redactor del Pla Local de Salut 
‐ 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 
‐ Marc Carulla, en representació del col·lectiu de farmàcies de Rubí 
‐ José Luis Diez, de la Plataforma Rubí per la  Sanitat. 
‐ Miquel Raso, Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí. 
‐ Meritxell Salguero, de la fundació AVAN 
‐ Sergi Mas, cap del servei d’atenció a la ciutadania 
‐ Laura Arias, del grup municipal Ciutadans, delegada pel Sr Roberto Martín 
‐ Eduardo García, TÈCNIC DEL CENTRE DE Salut mental de Rubí 
‐ David Bea, en representació de la Creu Roja 
‐ José A. Clua, director de l’institut Duc de Montblanc 
‐ Elisa Blanca, representant farmàcies 
‐ Montse Vendrell, directora de l’Institut la Serreta 

 
 

Excusen la seva assistència: 
 

‐ Catalina Dolores Serra, directora CATSALUT Sector Sanitari, Vallès Occidental 
Oest 
 
 

Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Presentació de la diagnosi del Pla Local de Salut 
3. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
En aquesta nova sessió del Consell Municipal de Salut es tornem a reunir de manera 
telemàtica i es fa servir la plataforma ZOOM  que facilita la connexió i participació de 
tots els convocats. 
 
Obre la sessió la regidora de Salut, la senyora Marta Oliva qui saluda a tots els 
participants, aprova l’acta de la sessió anterior i dona pas a la senyora Sarai Samper, 
sociòloga del Col·lectiu d’Analistes Socials (D-CAS), empresa encarregada en la 
redacció del Pla Local de Salut de Rubí que inicia la presentació de la diagnosi del Pla 
Local de Salut. 
 
La Sra Samper pren la paraula, i exposa la infografia de la diagnosi (s’adjunta com 
annex 1) i la desenvolupa àmpliament.  
 

 
 
 
Arribats a aquest punt, prenen la paraula els diferents representants convocats 
comentant diferents aspectes de la diagnosi com ara són: 
 
El Sr Raso exposa que troba correcte el programa presentat però que el col·lectiu al 
que ell representa són els que més pateixen i sobre tot vol més prevenció i més 
col·laboració. També vol millores a nivell d’atenció primària, i reivindica que no pot ser 
que la gent de més de 80 anys li donin visita mèdica amb el doctor de capçalera a 3 
setmanes vistes i ja no parlem d’especialistes... Tampoc veu bé els comentaris de 
molts especialistes de la Salut en referència a la gent gran dient... Home és que vostè 
amb l’edat que té que vol... 
 
La Sra Jurado valora molt positivament la diagnosi i informa que pel que fa al CAP 
Anton Borja, del qual n’és la responsable, ja estan començant a treballar de manera 
periòdica amb tots els crònics, així com l’atenció primària també s’està començant a 
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normalitzar i la detecció en salut mental és una prioritat i tos els controls s’estan 
tornant a gestionar. 
 
El Sr Mérida, responsable del CAP Sant Genís informa de la intenció d’una obertura 
més àmplia dels CAP i de tornada a la presencialitat en les visites mèdiques, tot i que 
el sistema híbrid (consultes telefòniques-consultes presencials) és un gran aliat que 
continuarà fent-se servir. 
Per tota la comunitat mèdica és una prioritat tornar a tenir el control de seguiment dels 
pacients. 
 
El Sr Panyart, responsable del CAP Mutua, recolza les paraules dels companys dels 
altres CAP i felicita el treball fet en la diagnosi del Pla. Informa que ja s’està en el camí 
de la recuperació de l’atenció primària en tots els sentits i que la vacunació està 
millorant enormement el nostre entorn. 
 
La Sra Gascón indica que pel que fa a l’urbanisme i el medi ambient és necessari 
protegir els espais més col·lectius i especialment els relacionats amb infants i salut. 
Informa que existeix una APP d’autoavaluació, per exemple en quant a infraestructures 
per fer esport en el sector nord-oest no són suficients. Els gossos són un altre exemple 
que tenim a la ciutat, hi ha més de 20.000 gossos censats al municipi, Rubí no està 
preparada per aquest volum de gossos, s’ha de treballar molt en aquest sentit. 
 
La Sra. Oliva comenta que les comissions de treball serviran per a aquestes tasques. 
 
La Sra Gràcia informa que hi hauran 10 àmbits ben diferenciats dins dels 4 grans 
grups que són: Transformar les ciutats, millorar els serveis, empoderar les 
persones i desenvolupar la comunitat. 
 
 
La Sra Samper indica com es desenvoluparan aquestes comissions. 
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La Sra Oliva torna a prendre la paraula per preguntar sobre si hi ha més qüestions a 
plantejar. 
 
El Sr Raso vol aprofitar la ocasió per felicitar als CAP Anton Borja i Sant Genís per la 
bona atenció rebuda quan ho ha necessitat i diu que s’apuntarà a 2 comissions: la que 
hi ha gi relacionada amb prevenció i apoderament. 
 
La Sra Oliva convida a que la Sra. Medel informi sobre l’aula virtual i els pressupostos 
participatius. 
 
La Sra Medel pren la paraula per informar de la inauguració de l’aula virtual de Salut 
en la qual es treballaran diversos temes. 
 
La Sra Gràcia explica que s’ha creat un apartat al web de Salut de l’Ajuntament i 
només cal prémer per poder entrar. De moment no hi ha xat obert però sí que es 
poden fer arribar consultes. Funciona a través de You Tube en directe i aquesta 
primera sessió té per títol: 18 mesos després que sabem de la COVID. 
 
La Sra Medel vol remarcar que el Consell de Salut és un bon canal i espai de 
referència per promoure la Salut i també aprofita per informar de que estan a punt de 
convocar-se els Pressupostos Participatius i que aquest any es faran sessions amb els 
diferents consells sectorials, en breu es convocarà als membres del Consell de Salut 
de nou per la fase de presentació de propostes. 
 
La Sra Oliva agraeix a tothom l’assistència i les seves intervencions i comentaris i 
desitja que la propera vegada que el consell es torni a reunir a veure si ho pot fer 
presencialment i dona per finalitzada la sessió a les 19:20. 
 
Rubí, 7 de juny de 2021. 
 
 


