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REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT I
BENESTAR DE PINEDA DE MAR
CAPÍTOL 1: NATURALESA I ÀMBIT
El Consell Municipal de Salut i Benestar de Pineda de Mar és un òrgan consultiu, creat de conformitat
amb el que preveuen els articles 62 i següents del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la canalització de la participació de tots els agents de
salut i benestar que intervenen a la nostra ciutat i de totes les persones vinculades a aquest tema, i
amb la finalitat d’ordenar i impulsar accions i iniciatives que facin referència a la potenciació de la
salut i el benestar i la millora de la qualitat de vida del pinedencs.

CAPÍTOL 2: OBJECTIUS I FUNCIONS

2.1 OBJECTIUS
2.1.1 Potenciar la participació de tots els agents de salut i benestar del municipi:
- Crear espais d’expressió i de reflexió que integrin les òptiques polítiques, tècniques i
ciutadanes per poder tenir una visió estratègica que faciliti una cultura de salut i benestar, tot
potenciant la receptivitat i el diàleg.
- Crear un fòrum de col·laboració (intercanvi d’informació, treball compartit) de les institucions i
les entitats ciutadanes
- Conèixer les inquietuds i les necessitats en matèria de salut i benestar de la societat
pinedenca.
- Incrementar la sensibilització ciutadana pels temes que afecten la qualitat de vida, la salut i
el benestar.
2.1.2 Assessorar i donar elements per a la validació dels programes duts a terme per l’administració
municipal:
- Aportació de criteris i valoracions que puguin influir en la priorització de problemes i en la
destinació de recursos sanitaris
- Participació en la definició de polítiques saludables i en la determinació i la priorització dels
problemes de salut i benestar
2.1.3 Promoure acords entre l’Ajuntament, les entitats i altres institucions:
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- Afavorir el coneixement mutu i la coordinació entre l’Ajuntament, les entitats i les institucions
proveïdores de serveis de salut i benestar en l’àmbit local o comarcal.
2.2

FUNCIONS

2.2.1

Debatre i valorar els afers que sotmeti l’Ajuntament, especialment la informació, seguiment i
avaluació dels diferents programes lligats al món de la salut i el benestar.

2.2.2

Debatre i valorar les aportacions que puguin presentar els membres del Consell.

2.2.3

Canalitzar els suggeriments de la població en l’àmbit de la protecció i de la promoció de la
salut i del benestar social.

2.2.4

Elaborar propostes i proposar millores en el funcionament dels serveis de salut i benestar, i
aconseguir una participació més àmplia de la ciutadania en matèria de salut i benestar al
municipi.

2.2.5

Constituir les comissions de treball que es consideri adients i sol·licitar els assessoraments
necessaris per a la millor realització de les seves funcions.

CAPÍTOL 3. COMPOSICIÓ, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
3.1 COMPOSICIÓ:
3.1.1. Presidència, l’Alcalde, qui podrà delegar-la en el regidor de Salut Pública
3.1.2. Vice-president primer el regidor delegat de Salut Pública, vice-presidenta segona la regidora
delegada de Salut Comunitària i Benestar Social i vice-presidenta tercera la regidora de Ciutadania i
Barris.
3.1.3. Vocals:
- Un tècnic municipal de Salut
- Un tècnic municipal de Serveis Socials
- Un representant del professorat de cadascuna de les escoles de Pineda
- Un representant del professorat de cadascun dels instituts de Pineda
- Un representant de l’escola d’adults de Pineda
- Un representant de cadascuna de les AMPA de Pineda
- Un representant de les llars d’infants de Pineda
- Tres representants de l’ABS de Pineda
- Un representant dels farmacèutics de Pineda
- Un representant dels veterinaris de Pineda
- Un representant de cadascuna de les entitats que figuri en el registre municipal i que dugui a
terme, encara que no sigui com a objectiu principal, actuacions i programes en el camp de la
salut o el benestar social.
- Persones, a títol individual, de reconeguda vàlua personal en el camp de la salut o el
benestar social, designades pel Ple de la Corporació Municipal.
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3.1.4. Secretaria: el Secretari General de l’Ajuntament o persona en qui delegui (amb veu però
sense vot), que aixecarà acta de les reunions.
3.1.5. A les reunions del Consell Municipal de Salut i Benestar hi podran ser convidades (amb veu
però sense vot), persones especialistes en les matèries que s’hi hagin de debatre.
3.2. ORGANITZACIÓ
3.2.1. Són funcions de la Presidència:
- Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir els empats
amb vot de qualitat.
- Fixar l’ordre del dia de les sessions.
- Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.
3.2.2. Són funcions dels Vice-presidents, l’assistència i col·laboració amb la Presidència i substituirla en supòsits de malaltia, absència i/o delegació.
3.2.3. El Plenari és l’òrgan de màxima representació del Consell Municipal de Salut i Benestar,
integrat per la totalitat de les persones designades i ratificades pel Ple de la Corporació. Els
representants de cadascuna de les entitats i institucions designades per formar part del Consell
podran delegar les seves funcions en una altra persona de la mateixa entitat o institució cas de no
poder assistir a les convocatòries. Són funcions del Plenari:
- Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti el camp
d’actuació del Consell
- Debatre i valorar els afers que sotmeti l’Ajuntament i d’altres relacionats amb la salut, i
formular propostes d’actuació.
- Constituir les comissions de treball que consideri adients i sol·licitar els assessoraments
necessaris per a la millor realització de les seves funcions.
3.2.4. La Comissió Permanent està integrada per la Presidència (o delegació), el regidor de Salut, el
tècnic municipal de Salut, la tècnica municipal de Benestar Social un representant de l’ABS i tres
vocals escollits pel plenari del Consell. Són funcions de la Comissió Permanent:
- Coordinar les comissions de treball i fer el seguiment de totes les funcions que són pròpies
del Consell entre sessió i sessió, ordenar els debats i desenvolupar l’ordre del dia i les
prioritats establertes.
3.3 FUNCIONAMENT
3.3.1. El Plenari del Consell Municipal de Salut i Benestar es reunirà de manera ordinària dues
vegades l’any, i de manera extraordinària per convocatòria del president o a sol·licitud raonada d’una
tercera part dels membres del Consell.
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3.3.2. Les sessions seran convocades pel President amb una antelació mínima de quaranta-vuit
hores. Per a la constitució vàlida del Plenari es requereix l’assistència d’un terç del nombre legal de
membres que el composen; en tot cas, es requereix l’assistència del President, del Secretari i (o els
qui legalment els substitueixin).
3.3.3. Donat el caràcter participatiu del consell, es potenciarà el diàleg i el debat per intentar arribar a
decisions consensuades. Si no és possible, es procedirà a votació a mà alçada, llevat que una quarta
part dels assistents sol·licités una votació nominal o

secreta. Per norma general es prendran les decisions per majoria simple, sent el vot de l’alcalde de
qualitat en cas d’empat.
3.3.4. Si l’abstenció arriba a ser l’opció majoritària, s’haurà de continuar el debat i si cal, posposar la
decisió fins una altra reunió, excepte en el cas que la urgència de l’assumpte no en permeti
l’ajornament.
3.3.5. El Consell Municipal de Salut i Benestar podrà ser extingit per acord del ple de la Corporació.
3.3.6. La Comissió Permanent es reunirà de manera ordinària trimestralment.

DISPOSICIÓ FINAL
Per a tot allò que no estigui previst en aquest Reglament, serà d’aplicació la legislació de règim local
vigent, així com les disposicions legals d’aplicació vigent.
Reglament que amb la seva nova denominació, ha restat definitivament arpovat per resolució de l’acaldia de data 21 de gener de
2009, en execució d’acord plenari de data 30 d’octubre de 2008.
El text difinitu del qual s’ha publicat en el BOP n. 47/annex I de
24.2.2009, apunt d’aquesta publicació s’ha insertat en el DOGC n.
5338/13.3.2009.
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