Acta de la reunió del Consell Municipal de Salut

Identificació de la sessió
Data: 7 de juny de 2017
Horari: de 18,00 a 20,00 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Rubí

Assistents
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Marta García, regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Sergi García, regidor delegat de Salut Pública.
Montse Soler, regidora d’ERC.
José Abadías, regidor de C’s.
Mireia Gascón, regidora d’AUP.
Toni García, regidor de VR.
Carles Alastuey, directora de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Encarna Medel, coordinadora de l’Àmbit de Polítiques Socials.
Andrés Cano, cap del Servei de Salut Pública.
Teresa Mur, directora del CAP Mútua de Rubí.
Teresa Garrich, directora del CAP Sant Genís.
Rosa M. Jurado, directora del CAP Anton de Borja.
Thaïs Yarky, plataforma Rubí Sanitat.
Yolanda Ferrer, Oncolliga.
Armand Estella, del Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí.
Neus Lozano, del Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí.

Excusen la seva assistència:
‐ Coral Coscollola, cap del Servei de Medi Ambient.
‐ Rosa González, coordinadora de l’Àmbit de Polítiques de Ciutadania i Drets Civils.
Ordre del dia
1. Revisió de les esmenes del reglament i aprovació definitiva.
2. Temàtiques prioritàries a tractar a partir de la lectura dels documents: Avaluació
Pla de Salut, estudi sobre els indicadors de salut a Rubí i enquesta de salut
alumnes 4t ESO.
3. Propostes de temes a treballar a les comissions de treball.
4. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
‐ Obre la sessió el regidor de Salut Pública, Sr. Sergi García que, en primer lloc,
excusa a l’alcaldessa que, per motius d’agenda, no hi ha pogut assistir i agraeix als
presents la seva assistència.
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El Sr. García exposa que, fins ara, s’han presentat esmenes al reglament i que s’ha
donat resposta a les preguntes plantejades per Mireia Gascón d’AUP en el Consell
celebrat el 6 d’abril.
La Sra. Yarky comenta que no té la documentació sol·licitada. El Sr. Alastuey
respon que no s’ha pogut enviar a causa el volum dels arxius i que o bé o
s’enviaran a través de webtransfer o bé es penjarà tota la documentació al web
municipal.
‐ El Sr. García dóna pas a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. La Sra. Yarky
comenta que ella no apareix a l’acta tot i que hi va assistir a la reunió. El Sr. García
respon que s’esmenarà.
Es dóna per aprovada l’acta de la sessió del 6 d’abril i es dóna pas al punt 1 de
l’ordre del dia.
1. La Sra. Medel exposa que s’han rebut diferents correus respecte a les esmenes al
reglament, concretament els següents:
o
o
o

Mútua Terrassa: que presenta la seva conformitat amb el text del reglament.
AUP: que també presenta la seva conformitat amb el text del reglament.
Rubí Sanitat: que presenta les esmenes següents i que la Sra. Yarky
exposa:
Consideració inicial:
El reglament, adaptació quasi literal de d’altres reglaments equivalents de municipis
propers, sembla en el seu conjunt prou adequat i satisfactori
Propostes d’esmena:
1)
Article 4. Punt 3
Afegir‐hi com a Vocal a un representant del Consell de Joves de Rubí
Argumentació: els joves són un col∙lectiu a qui cal implicar a les polítiques de
prevenció i salut, recentment s’ha creat a la nostra ciutat un Consell de Joves que
pot servir d’interlocutor al nostre Consell i com a agent per aconseguir una major
implicació dels joves als temes tractats.
2)
Article 5
Augmentar la frequència de les sessions ordinàries 2 a 3 reunions anuals
Argumentació: una trobada cada semestre resulta uns freqüència que pot posar en
risc la necessària posta en comú de les conclusions de les comissions de treball i la
pròpia avaluació de les actuacions del Consell així com el seguiment del seu trasllat
a l’acció de govern.

La Sra. Medel respon que l’Ajuntament no veu cap inconvenient a la primera
esmena però que cal tenir en compte que el Consell de Joves de Rubí no és un
òrgan de l’Ajuntament.
En quant a l’article 5è, el reglament preveu que el Consell es reunirà, com a mínim,
dos cops a l’any en sessió ordinària i de manera extraordinària si ho considera
oportú la presidència o ho sol·licita una tercera part dels seus membres.
Tot i això la Sra. Medel comenta que es poden fer totes les reunions extraordinàries
que es valorin segons les necessitats tenint en compte que la idea és fer
comissions de treball.
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La Sra. Yarky comenta que com a mínim s’haurien de fer 3 reunions en funció de
les comissions de treball.
La Sra. Mur diu que si és fan Comissions de Treball amb 2 reunions ordinàries és
suficient.
La Sra. Gascón comenta que, si s’ha de fer retorn, no s’ha d’esperar a 6 mesos.
La Sra. Medel respon que la idea més pràctica és que les comissions de treball es
puguin tancar i obrir en el temps i que 6 mesos seria un temps prudencial perquè
aquestes puguin treballar.
La Sra. Yarky comenta que a la disposició addicional 1a s’ha de canviar la paraula
“habitatge” per “Salut Pública”.
Pren la paraula el Sr. Alastuey i pregunta als assistents si s’accepten les
modificacions incorporant al Consell de Joventut de Rubí i si la periodicitat de les
reunions ha de ser la que consta al reglament.
Tothom mostra el seu acord.
2. El Sr. Cano dóna pas al segon punt de l’ordre del dia. Exposa que s’han enviat els
documents i pregunta si algú vol dir alguna cosa al respecte.
La Sra. Yarky referent al 1r Pla de Salut pregunta que, sent del 2014, com és que
l’avaluació es presenta ara i si és preliminar. També comenta que no inclou un
anàlisi d’impacte i que fins a la pàgina 12 no parla de la forma. Valoren que aquest
Pla de Salut no és correcte, no estan satisfets i no recull el que es ve a parlar en
aquestes reunions.
El Sr. Cano respon que està d’acord i que cal tenir en compte que aquest va ser el
primer Pla de Salut que s’ha fet a Rubí. Per aquest motiu, no es tenia experiència.
Aquest Pla va ser una primera fotografia de la salut, una fotografia en blanc i negre,
moguda, que no es veia bé però amb la voluntat de millorar. Va ser un intent de
planificar i de comptar amb la ciutadania i els agents de salut.
La Sra. Yarky comenta que l’avaluació li ha sorprès i que es va preguntar si no
l’havia fet una empresa externa.
El Sr. Cano respon que en el Pla hi van participar el Consorci Sanitaria de Terrassa,
Mútua i la Red Española de Ciudades Saludables i que els recursos eren de
l’Ajuntament i de la Red. En aquell moment només existien els plans de Barcelona,
St. Andreu de La Barca i de dues poblacions més en tota Catalunya. Després
d’això, la Diputació de Barcelona va treure una guia per elaborar plans de salut,
guia en la que l’Ajuntament hi ha col·laborat.
El Sr. García exposa que és important posar en valor els recursos amb el que es va
fer el primer Pla de Salut. Si s’hagués de fer un altre, s’elaboraria atenent les guies i
criteris actuals.
El Sr. Cano comenta que és molt important comptar amb la gent per saber quins
són els problemes i que cal tenir en compte que les dades no les té l’Ajuntament
sinó la Generalitat i que aquest òrgan no les dóna fàcilment. Incideix en què cal
comptar amb la ciutadania per planificar les necessitats i el benestar de la població.
La Sra. Gascón comenta que està d’acord amb el que s’ha exposat i que en el seu
moment ja ho van dir.
Pregunta si es vol fer un segon Pla i que, si fos així, com es treballaria ja que és
imprescindible que sigui objectivable. També incideix en què hauria de parlar de
prevenció, de medi ambient, d’urbanisme i que el treball del Servei de Salut Pública
i el del Consell de Salut ha de ser transversal amb la resta de departaments
municipals.
3

Referent a les dades de Salut de què disposa la Generalitat, exposa que no sap fins
a quin punt és tant difícil obtenir-les. Que seria important tenir-les per barris i que
s’hauria de demanar a CatSalut.
La Sra. Ferrer comenta que és més adient per àrees bàsiques i no per barris.
El Sr. Alastuey exposa que l’objecte d’un altre Pla no és del Consell tot i que no
descarta que pogués sorgir. En quant a la transversalitat, comenta que el Consell
de Salut ja ho és i que compta amb la presència d’altres serveis de l’Ajuntament. El
Consell de Salut s’ha d’anar construint a poc a poc, és un instrument de treball
necessari i un repte. Demana paciència per anar-ho construint entre tots.
La Sra. García comenta que està totalment d’acord amb la dificultat d’accedir a les
dades i també mostra el seu acord amb la Sra. Gascón referent a què disposem de
pocs indicadors que permetin treballar i valorar en el temps.
El Sr. Alastuey diu que ja hi ha alguns estudis amb indicadors com el que va
elaborar Diputació de Barcelona i que es va presentar el passat 10 de març.
La Sr. Mur comenta que cal tenir en compte que només el 20% dels temes de salut
depenen dels sectors sanitaris i que per això és important que hi sigui tothom en
aquestes reunions. El primer Pla de Salut va ser un conte de fades que és quan ella
hi va arribar. I que sí cal treballar en comissions de treball i amb indicadors més
reals.
La Sra. Medel comenta que Diputació de Barcelona oferia fer un segon Pla i que cal
valorar el que tenim amb els indicadors que disposem, treballar sobre això i fer
propostes.
3. El Sr. García comenta que el Sr. Cano farà les propostes per, a partir d’aquestes,
crear les comissions de treball.
El Sr. Cano abans de passar a les propostes fa un incís per comentar que en la línia
2 del primer Pla apareix que Rubí necessitava un Consell de Salut i que calia
observar la salut de la població al llarg dels anys. La proposta del Consell de Salut
va venir de la ciutadania.
El Sr. Cano exposa les següents propostes per a les Comissions de Treball:
1. La població s’està envellint. Cal tenir-ho en compte per planificar els
serveis.
2. Salut reproductiva-embarassos en gent jove: encara manca informació al
respecte. Remarca que els tallers que es fan tenen bona acollida.
3. Consum de substàncies en els joves.
4. Malalties cròniques de la gent gran.
5. Veure si urbanísticament el municipi està preparat per aquest envelliment.
Segons el Pla de Salut de Catalunya, s’ha de fer salut en totes les polítiques (joves,
medi ambient....) ja que el 80% del que afecta a la salut està fora de l’àmbit sanitari.
La Sra. Mur exposa que ja es fa molta feina però que cal tenir en compte que es fa
perquè agrada, perquè els professionals tenen molt bona voluntat però que no hi ha
una estructura i que la feina que es fa als caps hauria de sortir fora d’aquests
centres.
Ella concretaria també en fer tallers d’alimentació infantil ja que, actualment,
aquests tallers els estan fent dues infermeres que els fan perquè els agrada i tenen
vocació. Aquests tallers s’haurien de fer als centres cívics, a la Biblioteca...
La Sra. Yarky exposa que com a Plataforma tenen algunes propostes que es poden
encabir en el Consell i que aquest ha de servir per fer força. Les propostes són:
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1. Manca comunicació entre Generalitat i Ajuntament. Saber que és el que fa
la Generalitat.
2. Crear un Pla comunitari Generalitat-Ajuntament. Ja es fan activitats
saludables però els CAPS no ho saben. Fer activitats plegats.
3. Saber llistes d’espera.
4. Si hi ha activitats des de l’Ajuntament que es puguin consensuar al
Consell.
La Sra. Gascón comenta que està d’acord amb veure com es poden explotar els
recursos i sobre la prescripció social també mostra el seu acord. La seva pregunta
és quants grups de treball es volen crear? Com es vol treballar?
La Sra. García diu que el passat dissabte es va fer el una sessió participativa per a
l’elaboració del Pla Local de Joventut i un dels eixos a tractar va ser la salut.
La Sra. Medel comenta que cal recollir els temes més preocupants i d’aquests fer
propostes de treball amb la idea de no generar moltes comissions de treball.
La Sra. Soler pregunta quina seria la primera proposta.
La Sra. Medel llegeix les propostes presentades pel Sr. Cano i per la representant
de Rubí Sanitat.
La Sra. Gascón comenta que es poden treballar les línies amb un formulari online
amb 3 propostes per cada eix i prioritzar les 3 primeres accions de cada eix.
El Sr. García comenta que es pot obrir un drive perquè tothom pugui fer
aportacions.
La Sra. Gascón diu que la Unió Europea té un servei gratuït per fer formularis. Ens
enviarà l’enllaç perquè ho puguem consultar amb Informàtica.
La Sra. Medel comenta que la comissió de treball podria treballar al voltant dels 4
eixos de treball, analitzant les necessitats prioritàries de cada un d’ells i situant els
objectius de treball principals, en el curt i el llarg termini. Posteriorment aquestes
propostes es portaran a les sessions plenàries per ser valorades.
El Sr. Alastuey diu que es pot fer una prova i veure com funciona. Els membres
podrien ser:
‐
‐
‐
‐
‐

1 representant de Rubí Sanitat.
1 persona dels CAPS.
1 representant de Salut Pública.
Representant d’alguna entitat.
Representants
departaments
Ajuntament:
Urbanisme-MobilitatEducació-Serveis Socials o Serveis a les Persones.

El Consell de la Gent Gran s’incorporarà després d’aquesta Comissió.
El Sr. García comenta que s’enviarà un correu als membres de la Comissió de
Treball i dóna pas al punt 4.
4. La Sra. Gascón comenta que hi ha una plaga de paneroles a la zona de Can Rosés
i Progrés i que s’havien deixat de fer els tractaments de prevenció.
El Sr. Carles Alastuey respon que es mirarà que ha passat.
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El Sr. García esmenta que quan hi hagi incidències d’aquest tipus s’han de
comunicar al Servei de Salut Pública a través d’una instància.
El Sr. Cano comenta que cada any per aquestes dates hi ha aquest problema.
La Sra. Ferrer exposa que seria interessant concretar el temps de les reunions del
Consell per poder organitzar-se millor les reunions.

La Sra. García agraeix a tothom la seva assistència i dóna per tancada la sessió.
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