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PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE
BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES.

La Tinenta d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Benestar i Famílies, en exercici de
les facultats que li atorguen els Decrets de I'alcaldia 9382 i9385 de 12 de
desembre de 2011, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de
Benestar i Serveis a les persones, el present acord per a la seva aprovació
pel Ple:

VIST que I'Ajuntament en ple en sessió de 24 d'abril de 2012, va aprovar
inicialment el Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de
I'Ajuntament de I'Hospitalet, el qual va estar sotmès a exposició pública per
mitjà d'anuncis al BOPB de 17 de maig de 2012 i DOGC de 14 de maig de
2012, i per mitjà d'anuncis al Tauler d'edictes de l'Ajuntament de 18 de maig
de 2012 i al diari "El Periódico" de 25 de maig de 2012.

VIST que el termini d'exposició pública de 30 dies hàbils; ha tingut lloc durant
el període comprés entre el 18 de maig de 2012 i el23 de juny de 2012.

VIST que consta a I'expedient el certificat de la Vicesecretària General de
l'Ajuntament de 25 de juny de 2012, en el qual es fa constar que durant el
termini d'exposició pública anterior, s'han presentat les següents
al'legacions:

a) Al'legacions presentades en data 29 de maig de 2012 per I'Oficina
Antifrau de Catalunya, registre d'entrada 23613.

VIST I'informe de la Vicesecretària, Secretària General del ple, en funcions
de data 9 de juliol de 201

VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per aplicació de l'article
123 de la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

El Ple, a proposta de la Tinenta d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Benestar i

Famílies, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i

Serveis a les Persones,
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ACORDA

PRIMER.- RESOLDRE les al.legacions presentades al REGTAMENT DEL
CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET en el sentit següent:

a) Al'legacions presentades per I'Oficina Antifrau de Catalunya, en el sentit
que consta a continuació:

La referida a I'article 2Q.4 relativa a la publicació de les actes de les
sess¡ons és objecte d'estimació parcial per mitjà d'una nova redacció a
I'apartat 4 de l'afticle 20.

SEGON.- APROVAR definitivament el REGLAMENT DEL CONSELL
MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET amb el text que figura a continuació el qual incorpora les
esmenes que han estat estimades. El text definitiu aprovat és el següent:

REGLAMENT DEt CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE
L'HOSPITALET DE TLOBREGAT

PREAMBUT

La Constitució Espanyola de 'J.978, disposa al seu article 9.2 que correspon als
poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de les
persones i dels grups en les quals s'integren siguin reals i efectives; així com
remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la
participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social.
Tanmateix, es reconeix a l'article23, el dret de la ciutadania a participar en els
afers públics.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, recull a l'article 24 els drets en l'àmbit dels
serveis socials, garantint l'accés, en condicions d'igualtat, a les prestacions de la

t
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Presidència podrà decidir deixar l'assumpte sobre la taula per tal de sotmetre'l a

una propera reunió o procedir a sotmetre a votació l'assumpte el qual es
considerà aprovat si voten a favor més de la meitat dels membres presents o
representats al Consell,

Els membres del Plenari podran sol.licitar a la Secretaria que es faci constar a

I'acta de la sessió el vot contrari, l'abstenció o el vot favorable a l'acord pres i els
motius que el justifiquen.

Les votacions ordinàries es faran a mà alçada, llevat que una quarta part dels
membres presents del Plenari sol.licités una votació nominal o secreta.

Finalitzada la votació en cap cas es podrà portar a terme una nova votació sobre
el mateix assumpte. No obstant això en cas d'empat en número de vots
afirmatius i negatius, es repetirà la votació i si persisteix l'empat la presidència
podrà dirimir la votació exercint el seu vot de qualitat

Article L9.- Caràcter públic de les sessions del plenari

Les sessions del Plenari seran públiques.

No obstant això, la Presidència per iniciativa pròpia o en atenció als assumptes
inclosos a l'ordre de la sessió podrà convocar a participar amb veu però no amb
vot, a aquelles persones físiques o jurídiques, expertes i/o entitats en qualitat
de convidats i/o observadores que puguin realitzar aportacions d'interès o es

trobin directament afectades per algun dels temes a tractar a l'ordre del dia.

D'altra banda, en compliment legal de la legislació en matèria d'infància i
adolescència, la Presidència establirà els mecanismes necessaris per recollir les
opinions dels/les menors d'edat, per tal que puguin ser escoltats/des en relació
a aquells assumptes que figurin a l'ordre del dia i que puguin ser del seu interès.

les sessions del Plenari
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1.- De cada sessió plenària la Secretaria del Plenari estendrà acta en la qual es
farà constar com a mínim:

aJ Lloc de la reunió, dia, més, any i hora en la qual s'inicia la sessió.
bJ Nom i cognoms de la Presidència del Plenari, dels membres que han assistit a

la reunió, dels membres que han delegat el seu vot i la persona en qui han
delegat, fent constar de manera expressa l'existència del quòrum suficient per a

la celebració de la sessió.
c) Tipus de sessió i si té lloc en primera o en segona convocatòria.
d) Ordre del dia de la sessió i constància de les intervencions que s'hagin
demanat expressament
e) Tipus de votació i resultat de la mateixa.
fJ Hora en la qual la Presidència aixeca la sessió.

2. Quan no existeixi el quòrum necessari per a la celebració de la sessió l'acta de
la sessió es suplirà amb una diligència autoritzada amb la firma de la Secretaria
del Plenari i en la qual es consignarà la causa de la no celebració de la sessió, els
membres del plenari que van assistir i els que van delegar el seu vot.

3. L'acta de la sessió s'aprovarà, com a norma general, en la següent sessió
plenària.

4. L'esborrany de les actes de les sessions , tant ordinàries com extraordinàries,
s'hauran de trametre a tots els membres del plenari, en un termini màxim de 30
dies hàbils a comptar del següent a la data de celebració de la sessió. Els acords

unicipal en el termini de
hàbils a comptar del següent a la data de la sessió en la qual s'hagin aprovat. Les
actes de les sessions
ciutadanes per mitjà
difusió pública d'aco
protecció de dades de

CAPITOL 2.. DE LA COMISSIÓ PERMANENT

un cop aprovades, seran de lliure accés als ciutad¡ns i
a. unicipal@n la
rds i actes s'observaran les prescripcions legals sobre
caràcter pe.so.ta)

./

Article 21.- Competències de la Comissió Permanent


