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Dijous, 14 d'abril de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

EDICTE

Aprovat  inicialment  pel  Ple de  l'Ajuntament  de  Vilafranca del  Penedès  en  sessió de  15  de desembre  de  2015 la 
modificació  parcial  de  l'article  3  dels  estatuts  Consell  Municipal  de  Salut  de  Vilafranca  del  Penedès  i  sotmesa  a 
informació  pública  per  un  termini  de  trenta  dies  comptadors  de  la  darrera  publicació  en  un  butlletí  oficial  (BOP 
18/02/2016, DOGC 16/02/2016) sense que s'hagin presentat al·legacions, l'acord d'aprovació inicial esdevé definitiu.

El que es fa públic per a general coneixement als efectes de la seva entrada en vigor a partir de la data de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i als efectes previstos en els arts. 60.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de regim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú; 162.3 de la Llei 8/87,  
de 15 d'abril, municipal i de Regim Local de Catalunya; 70.2 en relació amb l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  
reguladora de les bases del regim local, i 66.1 del Decret 179/1995, de 15 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per la qual cosa es publica tot seguit, el contingut el text íntegre amb la 
modificació  refosa  del  Reglament  del  Consell  Municipal  de  Salut  de  l'Ajuntament  de  Vilafranca  del  Penedès  que 
s'insereix a continuació:

"REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

CAPÍTOL I.

OBJECTE.

ART. 1r.- El Consell Municipal de Salut de Vilafranca del Penedès és un òrgan de participació sectorial de caràcter 
consultiu de l'Ajuntament de Vilafranca, per assessorar-lo i formular informes i/o propostes en les matèries relacionades 
amb la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la protecció de la salut en general. Aquest Consell es crea a  
l'empara d'allò que estableixen els articles 62, 63 i 64 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

CAPÍTOL II.

FUNCIONS.

ART. 2n.- L'àmbit de treball, debat i estudi del Consell Municipal de Salut se centrarà principalment en el conjunt de 
responsabilitats,  potestats,  activitats  i  competències  que té  assignades  l'Ajuntament  de  Vilafranca  del  Penedès  en 
l'àmbit de la salut pública.

Corresponen al Consell, en relació a l'àmbit de la salut, les funcions següents:

a) Rebre informació periòdica de l'Ajuntament de Vilafranca sobre les qüestions més rellevants que afecten a la salut a 
Vilafranca del Penedès.

b) Formular propostes per a resoldre els problemes i els reptes que afecten aquest sector des del punt de vista de les 
competències i activitats municipals, i col·laborar en la promoció de plans i programes municipals de salut pública.

c) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, en tot allò que es refereix als temes que afecten a la salut, la  
qualitat de vida i al benestar de la ciutadania sobre matèries de competència municipal.

d) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb la prestació dels serveis públics de salut perquè puguin 
ser tinguts en compte a l'hora de prioritzar actuacions i, si s'escau, destinar recursos en l'àmbit de la salut.

e) Informar prèviament els plans municipals, les Ordenances i els Reglaments amb incidència directa en l'àmbit de la 
salut  pública.  També,  participar  en  la  definició  de  polítiques  saludables  i  en  la  determinació  i  la  priorització  dels 
problemes de salut.

f) Informar sobre iniciatives municipals de foment, ajut i subvenció en els àmbits de competència del Consell, i formular  
propostes de subvenció a les entitats de salut de Vilafranca.
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g) L'estudi d'accions de promoció de Vilafranca en l'àmbit de la salut.

CAPÍTOL III.

COMPOSICIÓ.

ART 3r.- Són membres del Consell de Salut, amb dret a veu i vot:

President o presidenta:

- El regidor o regidora en qui l'alcalde delegui la seva representativitat.

Vicepresident o vicepresidenta:

- El membre del Consell que sigui representant d'algun grup municipal en qui l'alcalde delegui.

Vocals:

- Una persona representant de cada grup municipal de l'Ajuntament, a proposta dels mateixos grups, que podrà tenir o 
no la condició de regidor o regidora.

- Un dels representants de l'Ajuntament en el si del Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, designat per 
l'alcaldia, que podrà si escau compatibilitzar la seva representació amb la de representant d'un grup municipal o bé amb 
de president o presidenta del Consell.

-  Sis  persones  representants  del  teixit  associatiu  de  l'àmbit  de  la  salut  de  Vilafranca  del  Penedès,  i  que  siguin 
representants de les entitats de salut amb seu en el municipi, persones que seran escollides per les mateixes entitats de 
salut, al inici de cada mandat municipal representatiu de quatre anys.

- Dues persones vinculades i/o expertes en temes de salut de Vilafranca del Penedès, estiguin o no en entitats de salut 
però que per la seva trajectòria professional i/o personal tinguin coneixements i  interès pels temes de salut pública 
objecte de treball del Consell. Aquestes persones seran escollides a l'inici de cada mandat municipal representatiu de 
quatre anys, en sessió expressa convocada amb publicitat a través de la pàgina web municipal, mitjans de comunicació 
locals o comarcals i altres possibles mitjans de difusió que es considerin idonis.

La Junta de Govern Local resta facultada per a concretar mitjançant acord el sistema d'elecció de les dues persones 
esmentades: persones i entitats vinculades a l'àmbit de la salut que poden acudir a la sessió electiva a principis de cada 
mandat i exercir el dret de vot, requisits de les persones i entitats titulars del dret de sufragi passiu que poden ser 
escollides, sistema de candidatures, normes d'elecció, etc., garantint en tot cas l'observança dels principis de publicitat, 
democràcia, pluralisme, representativitat i transparència.

- Dues persones representants de l'àmbit dels proveïdors públics que prestin serveis a la ciutat en relació a l'objecte del 
Consell Municipal de Salut, que seran nomenades pels responsables del Departament de Salut de la Generalitat.

- Tres persones que siguin representants legals dels empleats i empleades dels centres sanitaris o sociosanitaris públics 
més rellevants de Vilafranca del Penedès. Seran una persona representant dels empleats del Consorci Sanitari de l'Alt 
Penedès (Hospital Comarcal), una altra del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès (Centre Ricard Fortuny) i 
una tercera que representi conjuntament el personal de les Àrees Bàsiques de Salut 1 i 2 de Vilafranca del Penedès.

Personal tècnic (amb veu i sense vot):

-  Tècnic i/o tècnica Responsable del  Servei de Salut,  i  puntualment aquelles persones tècniques i  professionals la 
presència de les quals es consideri oportuna per part del Consell.

Funcions de secretaria:

- Una persona amb dependència funcionarial o laboral de l'Ajuntament, amb veu però sense vot.

ART. 4t.- En cas de malaltia, absència o d'impossibilitat d'assistència del president o presidenta, assumirà la presidència 
la persona en funcions de vicepresidenta.
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ART. 5è.- Els nomenaments de membres del Consell els fa l'alcalde, a proposta quan s'escaigui dels grups municipals o 
de les entitats corresponents.

ART. 6è.- Es poden crear vocalies i comissions de treball. La seva composició i les seves funcions les acorda en cada 
cas el Consell, i actua com a secretari o secretària la persona que la pròpia comissió o vocalia elegeixi.

ART. 7è.- Poden ser nomenades per a les comissions de treball persones que no formin part del Consell, les quals 
poden obtenir  la informació i  l'assessorament  que creguin convenient dins de les facultats indicades en l'acord de 
constitució.

Els informes de les comissions de treball han de ser aprovats, per a la seva validesa, pel plenari del Consell.

CAPÍTOL IV.

FUNCIONAMENT.

ART. 8è.- El Consell es reuneix un mínim de tres cops a l'any en sessió ordinària, per bé que aquesta periodicitat pot ser 
alterada pel mateix Consell. També es pot reunir de manera extraordinària si ho considera oportú el o la presidenta o si 
ho sol·liciten una tercera part dels seus membres.

ART. 9è.- Les sessions del consell són convocades pel seu president o presidenta, amb una antelació mínima de quinze 
dies hàbils,  adjuntant l'ordre del dia,  el qual  és elaborat a iniciativa de la presidència i  tenint en compte també les 
possibles propostes dels membres del Consell. Es faran servir a l'efecte de convocatòria totes les eines que ofereixen 
les tecnologies de la informació i la comunicació. A la convocatòria s'adjuntarà en format digital còpia de les propostes 
d'acord, de reglaments o documents que s'hagi de tractar en la sessió.

ART. 10è.- El Consell es pot convocar de forma extraordinària per la presidència, a iniciativa pròpia o quan ho demanin 
de forma raonada i proposant un ordre del dia concret un terç de membres del Consell amb dret de vot. També poden  
demanar la convocatòria de sessió extraordinària qualsevol dels grups municipals de l'Ajuntament, de forma justificada i 
previ  acord  amb la  presidència.  Les  reunions  extraordinàries  es  convoquen  amb un  mínim de  vint-i-quatre  hores 
d'antelació.

ART. 11è.-  Tots els òrgans i membres de la corporació poden formular consultes al Consell  o rebre suggeriments, 
informes, dictàmens, etc. del mateix Consell.

ART. 12è.- La constitució del Consell és vàlida quan estiguin presents almenys un terç dels seus membres amb dret de 
vot.

En  el  cas  de  no  arribar-se  al  quòrum esmentat,  la  presidència  pot  mantenir  la  reunió  simplement  com un  recull  
d'opinions  de  representativitat  limitada.  És  indispensable  la  presència  sempre  de  les  persones  que exerceixin  les 
funcions de presidència i de secretaria del Consell.

ART. 13è.- Com a forma de treball i de formulació de conclusions s'ha de procurar el consens; en el cas de no haver-
n'hi, es votarà a mà alçada, i s'adoptaran tots els acords per majoria simple de vots, indicant-se a l'acta resultant de la 
reunió, si així es demana, les persones que han expressat la seva disconformitat. En el supòsit d'empat el desfarà la 
presidència mitjançant vot de qualitat.

Per a una votació secreta serà necessari l'acord de la majoria simple dels membres assistents del Plenari del Consell de 
Salut. Cada membre del Plenari té un vot, i aquest no és delegable.

ART. 14è.- La persona que faci de secretari o secretària del Consell aixecarà l'acta de les reunions, que s'aprovarà en la 
reunió següent, i redactarà els informes, dictàmens i el total de la documentació que sigui emesa pel Consell. Les actes 
del  Consell  seran documents públics,  es publicaran a la pàgina web de l'Ajuntament  i  podran ser consultades per 
qualsevol persona interessada. Les actes hauran de contenir el llistat de persones presents en la convocatòria, amb 
indicació del grup o entitat a què representen si es dóna aquesta representació, una síntesi de les intervencions, les 
circumstàncies, lloc i temps en què s'hagi celebrat, així com els punt de l'ordre del dia, forma i resultat de les votacions i 
els continguts dels acords. Les actes hauran d'anar signades pel/per la secretari/ària amb el vist-i-plau del/la president/a 
del Consell Municipal de Salut i seran aprovades en la sessió posterior.
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ART. 15è.- Les comissions de treball seran constituïdes pel Consell per a tractar qüestions puntuals o per elaborar 
estudis específics, i es dissoldran una vegada acabat l'encàrrec que se'ls hi ha fet.

ART. 16è - Un membre de cada comissió informarà al ple del Consell, en les seves sessions, de l'estat en què es troben 
les qüestions puntuals o els estudis encarregats a la comissió.

ART. 17è.-  Sempre que es consideri  necessari  poden ser convocades a les reunions del  ple o de les comissions 
aquelles persones que puguin aportar-hi els seus coneixements o assessorament en funció dels assumptes que s'hagin 
de tractar. Aquestes persones assisteixen a les sessions amb veu però sense vot, a proposta de la presidència o d'un  
terç dels seus membres.

ART.  18è.-  El  Consell  Municipal  de  Salut  es  renova conjuntament  amb la  corporació  municipal.  Per  tant,  s'ha  de 
nomenar novament a l'inici de cada mandat municipal.

ART. 19è.- Com sigui que el Consell és un òrgan de participació que no exerceix funcions executives, sinó únicament 
consultives i  de proposta, els seus acords no poden ser recorreguts en alçada davant de l'Ajuntament, i  això sens 
perjudici dels recursos que procedeixin contra acords dels òrgans municipals adoptats a proposta del Consell.

ART.  20è.-  En  tot  allò  que  no  estigui  regulat  per  aquest  Reglament,  regeixen  de  forma  supletòria  les  normes 
d'organització i funcionament del ple municipal, establertes en el Reglament orgànic municipal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

La modificació total o parcial d'aquest Reglament, així com la dissolució del Consell Municipal de Salut, han de ser 
objecte d'un acord adoptat pel ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès."

Contra l'acord anterior, que es definitiu en la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant 
la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
des de l'endemà de la publicació de l'acord anterior, o qualsevol altre que es consideri convenient.

Vilafranca del Penedès, 29 de març de 2016
L'alcalde, Pere Regull i Riba

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