Acta de la reunió del Consell Municipal de Salut

Identificació de la sessió
Data: 6 d’abril de 2017
Horari: de 18,30 a 20,00
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Rubí
Es comença a 18:40 h

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.
Ramon Capolat, regidor d’ICV.
Toni García, regidor de VR
Encarna Medel, coordinadora de Polítiques Socials.
Andrés Cano, cap del Servei de Salut Pública.
Rosa González, coordinadora de l’Àmbit de Polítiques de Ciutadania i Drets Civils.
Coral Coscollola, cap del Servei de Medi Ambient.
Rafael López en representació del director del Servei Català de la Salut al Vallès
Occidental, Sr. Joan Parellada.
Juan Marcos de Miguel, coordinador del Servei de Salut Pública del Vallès
Occidental Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
Vicenç Vallès, director del Centre de Salut Mental de Rubí.
Teresa Mur, directora del CAP Mútua de Rubí.
Rosa M. Jurado, directora del CAP Anton de Borja.
Marc Carulla, en representació de les farmàcies de Rubí.
Andrés Medrano, plataforma Rubí Sanitat.
Thaïs Yarky, plataforma Rubí Sanitat.
Meritxell Salguera, d’AVAN
María Martín, d’AVAN.
Mercè López, del Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí.
Neus Lozano, del Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí.

Ordre del dia
1. Presentació dels membres.
2. Presentació del reglament de funcionament del Consell i lliurament a tots els
membres de l’esborrany perquè presentin propostes d'esmena.
3. Presentació del catàleg de serveis del Servei de Salut Pública.
4. Propostes de treball futures.
5. Torn obert de paraules.

C/ General Prim, 33-35 2a planta 08191 Rubí, Barcelona T. 93 588 70 77 F. 93 588 43 42 www.rubi.cat

Desenvolupament de la sessió
‐

Obre la sessió la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones, Sra.
Marta García que excusa l’assistència de l’alcaldessa que per motius d’agenda no
hi ha pogut assistir finalment.
Agraeix a tothom la seva assistència en aquesta primera reunió del Consell de
Salut Municipal de Rubí.
Aquest consell es constitueix en compliment de la moció aprovada pel Ple
municipal que va tenir lloc el 28 de març de 2016.
La regidora dóna la paraula al regidor de Salut Pública, Sr. Sergi García.

‐

El regidor recorda l’ordre del dia i passa al punt núm. 1 que correspon a la
presentació dels membres. Una vegada que els assistents s’han presentat, el
regidor comença amb el punt 2 de l’ordre del dia: la presentació del reglament de
funcionament del Consell.
El Sr. García explica que, tal i com recull l’article 1, l’objecte del reglament és
promoure, estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves
associacions en la gestió estratègica dels afers relatius a l’àmbit de la salut,
ampliant els espais d’influència ciutadana i de corresponsabilitat que impliquin una
millora de l’acció de govern en l’àmbit de la salut a la ciutat.
El que es presenta és una proposta de reglament de caràcter obert per treballar
entre tots els membres del consell. El document s’ajusta al Reglament de
participació ciutadana de l’Ajuntament de Rubí.
Les funcions del consell es recullen al capítol 2 i resumint són:
•
•
•
•

Fomentar la participació.
Assessorar per valorar les accions i programes duts a terme per l’administració
municipal.
Promoure col·laboracions entre l’Ajuntament, entitats i institucions.
Promoure la responsabilització ciutadana.

La composició està definida al capítol 3. El regidor comenta que es podran
incorporar més associacions de les que s’han convocat a la reunió d’avui. No es
nomenaran membres nominals sinó a entitats.
Pel que fa al funcionament del Consell, el reglament estableix sessions ordinàries i
les extraordinàries que es considerin.
El Sr. García explica que la proposta final ha de ser consensuada per a la seva
aprovació al Consell que es tornarà a convocar al mes de maig o juny. S’enviarà
un cronograma del procés en el qual s’indicarà el termini de presentació
d’esmenes. Una vegada recollides les aportacions i esmenes, es farà un text refós
del reglament i es tornarà a convocar el Consell per aprovar el reglament.
També s’indicarà a quina adreça de correu electrònic s’han d’enviar les esmenes.
El Sr. Medrano pregunta si es poden fer aportacions i que siguin consensuades.
El Sr. Alastuey respon que és un reglament de participació i que el que es pretén
és que precisament que es facin aportacions. Comenta que es farà el retorn i es
comentaran en la pròxima reunió.
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El regidor passa la paraula al Sr. Andrés Cano, cap de Salut Pública, perquè faci
la presentació del Catàleg de serveis del Servei de Salut Pública.
‐

El Sr. Cano agraeix aquesta eina de participació per poder compartir, reflexionar i
rebre aportacions per millorar.
Explicarà què és salut pública, què estan fent i per què.
El Sr. Cano explica que la salut pública no només és competència de l’Ajuntament
sinó de totes les administracions. Les competències municipals són limitades i, per
exemple, a l’Ajuntament no li correspon l’atenció sanitària perquè la competència
la té Generalitat.
La salut pública ve definida a la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut
Pública i per la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública de Catalunya.
Aquesta última és el nostre marc de referència.
També ens afecta la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
(LRSAL).
Al catàleg de serveis està detallat el marc legal que té a veure amb la salut
pública.
Segons la llei, la salut pública, pel que fa als ajuntaments, és el conjunt de totes
les actuacions que des de l’administració local es poden fer per protegir i
promoure però no té a veure amb l’atenció a les persones. La majoria d’accions,
en l’àmbit local, estan relacionades amb la protecció i la promoció de la salut.
Per protecció s’entenen totes les intervencions en l’entorn, al nostre medi i que
ens pugui perjudicar com contaminació de l’aire, de l’aigua, etc.
Abans de fer qualsevol acció hem de comprovar que tenim competència per fer-la.
Cada any es fa un pla director per comprovar quins són els programes que estan
funcionant i quins s’han de millorar.
El primer Pla Municipal de Salut va ser de l’any 2010 i recollia les línies
prioritàries a treballar a Rubí en l’ àmbit de la salut. Es va fer un procés
participatiu per comptar amb la ciutadania per elaborar-lo. El Sr. Cano destaca
que, un dels punts que van sorgir era que Rubí havia de tenir un Consell de Salut.
A continuació presenta el catàleg de l’any 2017 que contempla 3 àmbits
d’actuació:
Protecció salut:
Fa referència a allò que estableix la llei en relació amb la seguretat alimentària,
com les inspeccions sanitàries en establiments minoristes d’alimentació
(supermercats, fruiteries,…). Si no és minorista, com en el cas d’un menjador
col·lectiu, la competència és de la Generalitat.
El Sr. Cano aprofita per agrair la presència del Sr. Juan Marcos de Miguel,
coordinador del Servei de Salut Pública del Vallès Occidental del Departament de
Salut, ja que es treballa amb ell en aquest àmbit i la col·laboració és habitual i
molt estreta.
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En casos de permisos de activitat d’establiments minoritaris) i, si aquesta afecta a
la salut, des del Servei d’Activitats s’ envia el projecte a Salut Pública per a la seva
supervisió. També s’assessora a la persona que demana l’activitat i als enginyers
encarregats del projecte, si ho sol·liciten.
Quant a sanitat ambiental es fa el que determina la llei: salubritat en equipaments
públics, en carrers, en piscines així com en l’àmbit familiar també quan hi ha
patologies com la síndrome de Diògenes que requereix intervenció amb ordre
judicial per entrar als domicilis.
Pel que fa a la presència de plagues, hi ha un programa de prevenció i control
amb intervencions preventives i també a demanda si hi ha algun avís de rates,
paneroles, etc. No es poden fer servir plaguicides sense esgotar abans altres
mesures de control de la plaga, és a dir cal fer servir la menor quantitat de tòxic
possible per evitar contaminar el nostre entorn, per això és important la prevenció i
per fer-ho calen recursos tècnics i humans.
També es fa vigilància i control de la legionel·losi en instal·lacions de baix risc.
L’alt risc correspon a la Generalitat. Es fa una bona tasca de prevenció. S’han
produït brots però s’han tallat ràpidament.
També es dóna resposta a les sol·licituds que fan els ciutadans via instància.
Promoció de la salut:
Amb la promoció s’intenta millorar la salut de la població amb accions adreçades a
la ciutadania per tal que disposin de tota la informació possible sobre quines són
les opcions més saludables. Per exemple, en el cas de les malalties de
transmissió sexual s’ha d’informar de l’ús del preservatiu però també s’ha de
facilitar l’accés a aquest. Un altre exemple d’aquestes accions és incidir en la
importància de la dieta mediterrània i facilitar l’accés a aquests aliments. També
cal insistir en què l’activitat física és molt recomanable i que cal treballar contra el
sedentarisme. En definitiva, fer accions perquè les ciutats siguin les més
saludables possibles.
Aquesta és una competència compartida amb Generalitat i es treballa
conjuntament amb Generalitat i la Diputació de Barcelona. Aquesta última està
ajudant molt en programes de promoció de la salut.
En l’àmbit de la promoció de la salut, s’ofereix als centres escolars, des de
primària a l’ ESO, tallers, contes, exposicions, amb temàtiques que poden tenir a
veure amb la salut bucodental, per als més petits, fins a tallers sobre l’ús del
preservatiu per als més grans en els que s’ensenya no només com fer-ne ús sinó
com negociar amb la parella el seu ús. Aquests tallers s’ofereixen a través de la
Guia educativa del Servei d’Educació.
També es fan tallers sobre alimentació, drogues, bullying, assertivitat i activitats a
les associacions de veïns i al carrer.
En definitiva, es fa a la comunitat les accions en salut allò que no es fàcil de fer
des d’un CAP per la seva pressió assistencial i d’ atenció sanitària. En el treball de
camp els ambulatoris també col·laboren i agraeix la seva col·laboració.
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Tinença d’animals:
La gestió de les polítiques de tinença d’animals s’assigna al Servei de Salut
Pública al març del 2016. Aquesta gestió està relacionada amb fer acomplir la llei
de protecció d’animals i les ordenances municipals.
El Sr. Cano acaba la seva exposició i dóna pas al torn obert de paraules.

‐

Torn obert de paraules

El Sr. Marcos de Miguel demana la paraula per al·lusions i referma que és molt fàcil
treballar plegats. Explica que ara es començarà un pla específic per a la legionel·losi.
L’Ajuntament de Rubí sempre ha intentat molts programes si es compara amb altres
ajuntaments d’igual població. És fàcil treballar amb Rubí, tècnicament i humanament.
La salut pública hauria d’estar present a totes les polítiques però falten recursos per fer
més coses.
El Sr. Medrano de l’entitat Rubí Sanitat demana la paraula i agraeix, en primer lloc,
haver estat convidat per treballar plegats. Pregunta si el Pla de Salut es va avaluar i si
hi ha previsió de fer-ne un segon.
Respon la Sra. Medel dient que hem de definir unes prioritats i aquest és un dels
motius pels quals es vol crear el consell perquè sigui un instrument per repensar
actuacions i línies de treball.
Esmenta que dins del consell es volen fer comissions de treball.
Un dels temes a treballar serà sobre l’avaluació del Pla de Salut. És un bon instrument
per establir les línies estratègiques. Comenta que es posa a disposició, per treballar i
per veure que cal prioritzar.
La Sra. Medel explica que un altre instrument són els indicadors de salut que es van
presentar a la jornada del passat 10 de març. Aquestes dades mostren una bona
fotografia de la salut al municipi i permeten veure també sobre quins temes es podria
prioritzar com, per exemple, l’envelliment de la població, desplegar plans d’accions per
malalties que són evitables, etc.
Una altra eina és l’enquesta d’hàbits relacionats amb la salut a 4t d’ESO que va
realitzar de Diputació de Barcelona.
Tot aquest conjunt d’eines són les que ens poden ajudar a decidir les línies a treballar i
quina ha de ser l’organització.
El Sr. Medrano pregunta quan es farà arribar aquesta documentació.
La Sra. Medel respon que l’avaluació l’enviarem per correu electrònic i que els
indicadors estan al web però que s’enviaran igualment en el mateix correu electrònic.
El Sr. Alastuey comenta que aquesta documentació es presentarà en les pròximes
trobades per explicar-les i fer-les més accessible.
El Sr. Medrano afirma que l’àmbit competencial és el que és i que aquest consell
podria servir per elevar propostes a les altres administracions i per servir de veu de les
carències diagnosticades.
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La Sra. Medel diu que no només es tracta de veure quines són les competències sinó
de què el consell sigui un espai més ampli per elevar les propostes a on correspongui.
El Sr. García comenta que una de les funcions serà proposar acords amb les
administracions amb competències en matèria de salut.
La Sra. Gascón pregunta si avui no es constitueix el Consell.
El Sr. Alastuey respon que la constitució formal es farà més endavant però que avui es
comença ja a funcionar.
La Sra. Gascón planteja que es podria fer una jornada més participativa, amb més
gent en el que es presentin els informes que s’han esmentat i establir les línies de
treball a partir d’aquesta jornada. Potser no cal fer un nou Pla de Salut sinó aprofitar el
que ja tenim i treballar sobre aquest.
La Sra. Gascón fa les següents preguntes matisant que no cal contestar-les al moment
i que les enviarà per escrit:
‐
‐
‐
‐

Quants tècnics hi ha al Servei de Salut Pública?
Hi ha una mapa de distribució de malalties a nivell de barris?
Quantes xerrades s’han fet per cada escola i quin tipus?
Quins són els programes per a gent gran?

El Sr. Capolat pren la paraula i agraeix la intervenció de la Sra. Medel. Comenta que a
banda de la part formal, l’important és definir de quina manera treballarem. El punt de
partida és interessant així com disposar de la informació (avaluació Pla, etc.). Els
indicadors de salut ens poden ajudar molt així com els altres documents que s’han
esmentat. De cara a la propera sessió es podria pensar en un format que recollís la
idea de la Sra. Gascón i pensar de quina manera treballarem a partir de la informació
que ja tenim. Estaria bé fer una proposta sobre el plantejament durant l’any 2017, un
cronograma amb metodologia. S’ha d fer en paral·lel al coneixement de la foto de salut
pública. Muntar un operatiu de presentació.
La Sra. Medel respon que és complicat processar tanta informació per establir les
línies prioritàries. Una de les conclusions a les quals es pot arribar, a partir dels
indicadors de salut, és la creació del consell amb la finalitat de facilitar la comunicació
entre els diferents agents i coordinar esforços així com estimular un treballar en equip
per involucrar a cadascú en la línia que els preocupi. Per això es faran grups de treball.
El Sr. Capolat respon que vol una proposta sobre quina serà la metodologia del
consell.
La Sra. Medel contesta que amb la lectura dels documents ja tindrem més informació
per fer la proposta de comissions de treball i veure quines es prioritzen.
El Sr. Capolat comenta que juntament amb els documents caldria enviar ja una
primera proposta sobre el que es pot treballar en les comissions.
La Sra. Mur comenta què està d’acord en el fet que cal conèixer aquests documents. A
la presentació dels indicadors es va veure la necessitat de tenir més pediatres. Creu
en el treball comunitari i la promoció de la salut perquè, d’aquesta manera, es podria
fer un treball de prevenció per evitar el col·lapse actual.. Molta patologia es pot
prevenir amb hàbits saludables i dieta. Hi ha desconeixement sobre què fa
l’Ajuntament i, aquest, desconeix que estan fent els CAPS. Per exemple, ara s’estan
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fent grups de prevenció per la diabetis i segur que l’Ajuntament no disposa d’aquesta
informació. Ja tenen 400 persones en grups educatius i necessiten recolzament
d’altres entitats, com l’Ajuntament.
La Sra. Jurado també està d’acord i comenta que comparteix els mateixos ítems. La
càrrega de treball no permet sortir cap a fora i implementar programes que empoderin
a la població.
La Sra. Mur comenta que l’educació a les escoles en l’àmbit de la salut hauria de ser
obligatòria no voluntària.
El Sr. Marcos de Miguel mostra també la seva conformitat i afegeix que el sobrepès
infantil serà un dels temes importants en un futur i que s’ha disparat la diabetis en
joves. Hi ha recursos que ja funcionen.
La Sra. Mur comenta que si la gent no té recursos per accedir a les pomes o al gimnàs
no es pot fer prevenció.
El Sr. Marcos explica que hi ha recursos que, en aquest sentit, ja funcionen com per
exemple el Recooperem, projecte al qual Rubí s’hi ha adherit sent la població més
gran de Catalunya que fa aquest programa. A partir de l’experiència a Rubí, el projecte
es replicarà a altres municipis com, per exemple, a Biscaia que s’hi havia negat en un
principi però que ara el posaran en marxa.
La Sra. Medel comenta que per constituir les comissions seria convenient convidar a
altres ens i demana propostes als assistents sobre qui més podria venir i col·laborar;
posa com a exemple el Consell Comarcal amb el projecte Recooperem.
La Sra. Gascón comenta que va enviar una proposta sobre el Dia Mundial sense
Tabac i pregunta si s’hi està treballant.
El Sr. Alastuey respon que sí.
El Sr. García per concloure la reunió diu que:
‐
‐
‐
‐
‐

Poden fer aportacions al reglament per consensuar el text.
Recollirem les propostes de línies de treball del Consell.
Enviarem un correu per si volen fer altres aportacions.
El Consell decidirà com haurà de treballar.
Se’ls farà arribar el paquet d’informació que s’ha parlat.

El Sr. Medrano pregunta si els documents es poden compartir.
El Sr. García respon que sí, agraeix a tothom la seva assistència i dóna per tancada la
sessió.
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