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Dimarts, 28 d'abril de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Joan Despí

EDICTE

Aprovat definitivament per l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de gener de 2015, el Reglament del  
Consell Municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí, es procedeix a la publicació del seu tex íntegre:

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE SANT JOAN DESPÍ.

PREÀMBUL.

La  Constitució  Espanyola  de  1978,  disposa  al  seu  article  9.2  que  correspon  als  poders  públics  el  promoure  les 
condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integra siguin reals i efectives; així 
com remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la 
vida política, econòmica, cultural i social. Tanmateix, reconeix, a l'article 23, el dret dels ciutadans a participar en els 
afers públics.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, recull a l'article 24, els drets de les persones en l'àmbit dels Serveis Socials. La 
promoció per part dels Poders Públics de la cohesió i el benestar social, així com el foment de la participació social en 
l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques publiques es consagren als articles 42 i 43, respectivament.

Els drets relatius a la informació i participació ciutadana reconeguts per la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya, es troben també recollits en legislació reguladora del Règim Local, d'una banda als articles 24 i 69 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'àmbit estatal. I per altra, als articles 
48 i 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya,  en  relació  amb  l'àmbit  autonòmic,  que,  per  a  facilitar  aquesta  participació  ciutadana  en  la  gestió  dels 
assumptes  municipals,  instrumenten  dos  mecanismes fonamentals,  bé  en  la  creació  d'òrgans  territorials  de  gestió 
desconcentrada bé per la creació d'òrgans sectorials que complementin l'organització municipal.

La Llei de 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, en el seu Títol IV, concreta la participació cívica als serveis 
socials. L'article 49 recull explícitament els Consells Locals de Serveis Socials com a òrgans de participació ciutadana i 
associativa.  Tanmateix,  l'article  54  de  la  mateixa  Llei  estableix  l'obligació,  per  part  dels  ajuntaments  que  estiguin 
legalment obligats a prestar serveis socials, a constituir un Consell de Serveis Socials.

Més recentment, el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i  de coordinació del Sistema 
Català de Serveis Socials, disposa a l'article 24 els consells municipals de serveis socials.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1.- Constitució i naturalesa jurídica.

Es crea el Consell Municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí, de conformitat amb el que disposen l'article 54.2 de 
la Llei 12/2007 de Serveis Socials, i el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació comunitària i de 
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

El Consell Municipal de Serveis Socials de Sant Joan Despí, és un òrgan col·legiat de participació comunitària per a 
l'assessorament i la consulta en matèria de serveis socials.

El Consell es regirà pel que fa a la seva constitució i règim de funcionament, per allò que es disposa a la Llei la Llei  
12/2007 de serveis socials, el Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, aprovat per 
l'acord de Ple de data 29 de juliol de 1999, per l'ordenament jurídic local en el que resulti d'aplicació i amb caràcter  
supletori el decret 202/2009.

Article 2.- Finalitats i objectius.

Es la finalitat del present consell integrar la participació de la ciutadania de Sant Joan Despí i de llurs associacions en el 
àmbit dels serveis socials.
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D'acord amb el que disposa l'article 24 del decret 202/2009, són funcions del Consell l'elaboració de propostes, l'emissió 
d'informes sobre matèries de competència municipal en relació a serveis socials.

Són objectius d'aquest Consell:

a) Debatre, fer propostes i suggeriments sobre les grans línies estratègiques i els afers principals dels Serveis Socials al  
municipi de Sant Joan Despí.

b) Crear un espai estable d'intercanvi d'informació general.

Article 3.- Funcions.

a) Debatre, fer propostes i suggeriments sobre les necessitats en matèria de Serveis Socials.
b) Informar sobre la Cartera de Serveis municipal, així com de la corresponent memòria anual del Departament de 
Serveis Socials.
c) Detectar necessitats de col·lectius, tot realitzant propostes i suggeriments de millora integral dels recursos i serveis.
d) Aprovar el reglament de funcionament intern del Consell Municipal de Serveis Socials.
e) Altres que l'administració a la qual estigui adscrit els pugui encomanar.

TÍTOL II. COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL.

Article 4.- Composició.

En el Consell Municipal de Serveis Socials com a òrgan col·legiat de participació, proposta i debat comunitari hi seran 
representats tots els agents socials implicats en l'àmbit dels serveis socials.

La composició és la següent:

a) L'Alcalde/ssa, o el/la Regidor/a en qui delegui, que ocuparà la presidència.
b) El/la Regidor/a de Serveis Socials, que ocuparà la vicepresidència.
c) El/la Regidor/a d'Educació.
d) El/la Regidor/a de Sanitat.
e) El/la Regidor/a de Participació Ciutadana.
f) El/la Regidor/a de Gent Gran.
g) Una persona representant de cada grup polític municipal amb representació al Ple.
h) El/la cap de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Joan Despí que actuarà com a secretari/ària.
i) Representació de les associacions i entitats d'iniciativa social que mantinguin una vinculació amb els Serveis Socials 
de l'Ajuntament en els diferents àmbits:

• Una persona representant de cada entitat de l'àmbit de les persones amb dependència i/o diversitat funcional.
• Una persona representant de cada entitat de l'àmbit de les drogodependències i la salut mental.
• Una persona representant de cada entitat de l'àmbit de la infància i adolescència.
• Una persona representant del Consell de Les Dones.
• Una persona representant del Consell Municipal d'Educació.
• Una persona representant del Consell de Salut.
• Una persona representant de cadascuna de les associacions de veïns i veïnes de la ciutat.
• Una persona representant de la Comissió de Gent Gran.
• Una persona representant de les persones usuàries dels serveis socials bàsics de competència municipal.

j) Una persona representant de cada sindicat majoritari present al municipi.

Article 5.- Naturalesa jurídica de les associacions, entitats i sindicats representats.

Aquestes personalitats jurídiques hauran d'estar legalment constituïdes, tenir presència en l'àmbit territorial de la ciutat, i  
hauran de ser democràtiques i pluralistes.
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Article 6.- Paritat.

En el procés de constitució del Consell Municipal de Serveis Socials, l'Ajuntament vetllarà raonablement per tal que la 
seva composició respongui al principi d'igualtat entre dones i homes, tot procurant una participació paritària entre els 
mateixos.

Article 7.- Funcionament.

Hi haurà un mínim de dues sessions anuals ordinàries en Plenari,  òrgan de màxima representació del Consell. Les 
sessions tindran caràcter públic i es donarà publicitat adient de la convocatòria, així com de les actes de les sessions, 
un  cop  hagin  estat  aprovades.  També  es  podran  convocar  sessions  extraordinàries,  sempre  que  es  considerin 
necessàries pel bon funcionament del Consell, per debatre o informar sobre aquells assumptes de rellevància en el 
àmbit dels serveis socials.

TÍTOL III. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL.

Article 8.- Designació membres.

Per a la designació, i posterior nomenament de les persones representants de cada sector es trametrà una convocatòria 
per part de l'Ajuntament.  Cada entitat comunicarà a l'Ajuntament la persona designada per formar part  del Consell 
Municipal de Serveis Socials.

La persona que representi a les persones usuàries dels serveis socials seran escollides entre aquelles que formin part 
de la xarxa de serveis socials municipals i que manifestin el seu desig de participar en el consell.

Article 9.- Sessió de constitució.

Per a la constitució del Consell es reuniran tots els i les membres en una sessió extraordinària convocada a tal efecte en  
data fixada i amb la següent ordre del dia:

1. Constitució i  explicació de l'objecte, funcions i  funcionament general  de l'òrgan del Consell  Municipal de Serveis 
Socials.
2. Fixació de la data de les reunions ordinàries del Plenari.
3. Presentació i aprovació, si s'escau, del Reglament de règim intern.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

El funcionament intern del Consell Municipal de Serveis Socials es regularà pel Reglament de Règim Intern aprovat pel 
mateix Consell en sessió plenària, un cop aprovat, es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament i en altres mitjans, per 
tal d'assegurar el seu coneixement per la ciutadania.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.

En allò no previst en aquest Reglament, el Consell Municipal de Serveis Socials es regula pels articles 22 i següents de 
la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu, pel Decret 202/2009 dels 
òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, i per la resta de la legislació autonòmica i 
estatal d'aplicació.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.

Aquest reglament entrarà en vigor un cop hagi estat publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i hagi transcorregut el termini previst per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, i 
restarà en vigor fins que el Ple de l'Ajuntament no acordi la seva modificació total o parcial, o la seva derogació."

El què es fa públic per a general coneixement i efectes.

Sant Joan Despí, 21 d'abril de 2015
L'alcalde president, Antoni Poveda Zapata

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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