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Acta de la reunió del Consell Municipal de Salut de Rubí 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 14/03/2022 
Horari: de 13h a 13:50h 
Lloc: via telemàtica 
 
Assistents 

 
‐ Marta Oliva, regidora de Salut 
‐ Andrés Medrano, portaveu grup municipal EP 
‐ Roberto Martín, portaveu grup municipal C’S 
‐ Toni García, portaveu grup municipal VR 
‐ Sandra Casas, regidora en representació d’ERC 
‐ Mireia Gascón, en representació de l’AUP 
‐ Sarai Samper, sociòloga, redactora del Pla Local de Salut 
‐ Encarna Medel, coordinadora de l’àrea de Drets Socials 
‐ Andrés Cano, cap del servei de Salut Pública 
‐ Carme Gràcia, tècnica del servei de Salut Pública 
‐ Xavier Pañart, director del CAP Mutua Rubí 
‐ Rosa M Jurado, directora del CAP Anton de Borja. 
‐ Joan Castelló, adjunt del CAP Anton Borja 
‐ David Mérida, director del CAP Sant Genís 
‐ Pilar Alvarez, adjunta d’infermeria CAP Sant Genís 
‐ Juan Marcos de Miguel, cap del servei de Salut Pública de la Generalitat, sector 

del Vallès Occidental 
‐ Marc Carulla, en representació del col·lectiu de farmàcies de Rubí  
‐ Elisa Blanca, en representació de la farmàcia Blanca 
‐ José Luis Navarro, de la Plataforma Rubí per la  Sanitat. 
‐ Miquel Raso, en representació del Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí. 
‐ Pilar Rodríguez, responsable del servei de Comerç de l’Ajuntament 
‐ Adela Álvarez, responsable de Serveis Socials 
‐ Ismael Aguilera, cap del serveis d’Esports 
‐ David Bea, en representació de Creu Roja 
‐ Montse Vendrell, directora de l’Institut la Serreta 
‐ Maribel Gil, en representació de l’AFA 25 de Setembre 
‐ Rosa Fernández, en representació de l’escola de Música 
‐ Ramón Andújar, director Escola Ribas 
‐ Georgina Caballé, en representació de l’entitat AVAN 
‐ Esther Vázquez, en representació del Casal Cívic Primer de Maig 
‐ Victor Martí Carrasco, coordinador CASD de Rubí 
‐ Txus Anmella, directora escola bressol la Bruna 

 
 

Ordre del dia 
 

 
1. Presentació de l’esborrany del document del Pla Local de Salut 
2. 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 informant que segurament si tot va bé les properes sessions ja podran ser 
presencials.  
 
Explica que ha hagut 4 comissions de treball del Pla Local de Salut i que aquest no és 
un document rígid sinó al contrari, es pot anar modificant i actualitzant. 

 
 
Es disculpa per no poder aprovar les actes anteriors, donat que per errada no es van 
adjuntar i posposa l’aprovació de les mateixes a la propera sessió ordinària del consell. 
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Es 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 l’esborrany del document PLA LOCAL DE SALUT. 
 
Comença fent un repàs de les 22 accions contingudes al pla. 
 

 
S’informa que aquest pla neix emparentat amb altres plans existents: el de Rubi Brilla, 
Benestar Animal, Qualitat de l’aire, Gent Gran, etc... 
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A la finalització de la presentació intervé la Sra Mireia Gascón per preguntar si s’ha 
previst aprovar pressupost per poder afrontar el que diu el pla. 
 
La Sra Marta Oliva contesta que en acció comunitària és on el servei de Salut pot 
treballar més i informa que hi ha 2 plans que s’estan portant a terme amb pressupost 
municipal i subvencions d’altres organismes, Diputació, etc... 
 
La Sra Mireia Gascón pregunta que davant el ràpid augment de consum d’alcohol a la 
ciutat que s’està fent. 
 
La Sra Marta Oliva contesta que hi ha una taula de Salut i Joves on s’estan treballant 
entre d’altres, el tema dels consums i les emocions. 
 
El Sr Jose Luis Navarro demana si hi ha alguna novetat sobre el servei CUAP a Rubí. 
 
La Sra Marta Oliva indica que en relació al servei CUAP, així com mapeig, situació 
llistes d’espera, etc... s’està treballant en la creació d’una comissió que tracti aquests 
temes. 
 
Pel xat es fa un prec sobre quin paper tindrà el consell a partir d’ara. 
 
La Sra Marta Oliva indica que el consell es continuarà reunint per continuar treballant 
en la millora de la salut del municipi.  
 
Agraeix a tothom el temps dedicat, dona l’enhorabona a la redactora del pla i informa 
que es portarà al Ple de març per la seva aprovació. 
 
A les 13:50h s’aixeca al sessió. 


