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CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
REGLAMENT ORGÀNIC
PREÀMBUL

La Constitució Espanyola de 1978 ha consagrat definitivament els Principis
Fonamentals que han d'inspirar l'actuació de tots els Poders Públics, en
particular pel que fa al dret de tots els ciutadans de participar en els assumptes
públics que reconeix al seu article 23, i a les obligacions dels Poders Públics
de promoure les condicions per a què s'integrin, siguin reals i efectius,
removent per això tots els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud
i facilitant la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica,
cultural i social.
Aquests Principis consagrats constitucionalment han sigut reconeguts
posteriorment per la legislació reguladora del Règim Local, per una banda en
els 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, en els articles 59 i 60 de
la Llei 8/1987 de 15 d'abril, 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 la creació d'òrgans territorials de gestió desconcentrada per a facilitar la
participació ciutadana en tots els temes d'actuació municipals, bé la creació
d'òrgans de participació sectorial per a facilitar la participació en un àmbit
concret d'aquesta.
Dins dels assumptes municipals i en conformitat amb el que disposen els
articles 25 i 28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en concordança amb els articles 66 i següents 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, aquest Ajuntament ostenta diferents
competències relacionades amb la salut.
Per això aquest Ajuntament, fent ús d'aquestes facultats, considera adient la
creació d’un canal de participació de les persones i entitats de la nostra ciutat
vinculats o relacionats amb aquest sector municipal d’activitat, mitjançant la
creació d'un Consell de caràcter consultiu, que enriquirà l'activitat municipal en
la mesura en què l'Ajuntament accedirà a una via de diàleg permanent.
Amb aquesta finalitat es dicta el Reglament present:
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Constitució i naturalesa jurídica
El Consell Municipal de Salut es un òrgan permanent de participació sectorial
de caràcter consultiu, creat en conformitat amb el que disposen els articles 59 i
60 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals
en relació amb aquells àmbits d'activitat pública municipal que afectin o es
refereixin a la salut.

Article 2
Objecte
El Consell Municipal de Salut té per objecte, a nivell general, canalitzar la
participació ciutadana en la gestió estratègica dels afers relatius a l’àmbit de la
salut en Cornellà de Llobregat, ampliant els espais d’influència ciutadana i de
corresponsabilitat, a fi d’enriquir la pràctica de l’Administració i del Govern
municipal, en particular pel que es refereix a aquelles competències i funcions
que tinguin una relació directa o indirecta amb la millora i potenciació d’aquest
sector a la ciutat.

Article 3
Finalitats
Per a fer efectiu l'objecte del Consell, aquest dirigirà la seva activitat a la
consecució de les finalitats següents:
a.- Potenciar la participació:
•

Crear espais d'expressió i de reflexió que integrin les òptiques
polítiques, tècniques (científiques i professionals) i ciutadanes
per poder tenir una visió estratègica i un sistema de valors
consensuat amb els ciutadans, que pugui anar creant una
nova cultura de salut i que potenciï actituds receptives i
dialogants.
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•

Crear un fòrum de col·laboració ( intercanviar informació,
coneixement mutu, afavorir treball compartit ) de les diferents
institucions i entitats ciutadanes, que es preocupin d’una
manera específica pels temes de salut i sanitat en l’àmbit de
Cornellà de Llobregat.

•

Conèixer les inquietuds i necessitats en matèria de salut de la
societat cornellenca.

b.- Assessorar i donar elements per a la validació
programes duts a terme per l’administració municipal.

dels

•

Participar en la definició de polítiques saludables i les
estratègies per millorar els determinants de salut (socials, del
treball mediambientals, econòmics).

•

Participar en la determinació i priorització dels problemes de
salut que cal conèixer amb més profunditat.

•

Possibilitar que les línies d’actuació del Departament de Salut
de l’Ajuntament siguin conegudes i contrastades pels membres
del Consell de Salut.

•

Aportar criteris i valoracions, que han d’influir tant en la
priorització dels problemes i recursos sanitaris destinats a
resoldre’ls com en l’elaboració d’altres programes municipals
que incideixin en la millora de la qualitat de vida dels
ciutadans.

.

c.- Promoure acords entre l'Ajuntament, les entitats i altres
institucions
•

Afavorir el coneixement mutu i la coordinació entre
l’Ajuntament, les entitats i les institucions proveïdores de
serveis de salut en l’àmbit local o comarcal.

•

Realitzar propostes per la millora de la salut i la qualitat de
vida , afavorint acords entre l'Administració i les entitats per a
la realització d'activitats.

d.- Promoure la responsabilització dels ciutadans.
•

Afavorir la responsabilització dels ciutadans en la pròpia salut,
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en la salut de la comunitat i en la correcta utilització dels
serveis sanitaris.

Article 4
Atribucions
Corresponen al Consell Municipal de Salut en relació amb el sector material
d'activitat que constitueix el seu objecte, les següents funcions:
a) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de
l'àmbit de la salut.
b) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació a l’activitat de la
ciutat en aquest sector.

TÍTOL II
ORGANITZACIÓ

Article 5
Òrgans de Govern
El Govern i Administració del Consell s'exercirà pels òrgans següents:
-

El Ple.

-

El President o Presidenta.

-

El Vice-president o Vice-presidenta.

-

La Comissió Permanent.

Els esmentats òrgans estaran assistits i complementats pel Secretari/a, com a
òrgan unipersonal d'assessorament i gestió.
Tots els òrgans del Consell, a excepció del Secretari/a, s'hauran de renovar
forçosament amb ocasió de la renovació dels membres de la Corporació
Municipal.
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Article 6
El Ple
El Ple del Consell és l'òrgan col·legiat que ostenta la condició de màxim òrgan
de govern d'aquest, i està constituït pels membres següents:
-

El President o Presidenta.

-

El Vice-president o Vice-presidenta

-

Una persona proposada per cada Grup Polític Municipal que tingui la
condició de resident a Cornellà de Llobregat, que actuarà en la seva
representació,.

-

Un representant de les entitats cíviques de la ciutat inscrites al
Registre Municipal d'Entitats, les activitats de les quals estiguin
relacionades amb la salut.

El Ple es reunirà com a mínim una vegada a l'any.

Article 7
Designació dels membres del Ple
El President i el Vice-president seran, respectivament, l'Alcalde o Alcaldessa
de l'Ajuntament de Cornellà i el Regidor en qui delegui les competències en
matèria de salut.
Els representants dels grups polítics municipals seran nomenats per l'Alcalde o
Alcaldessa, mitjançant l'oportú Decret, a proposta d'aquests manifestada a
través del seu portaveu.
Els representants de les entitats representades al Ple del Consell seran
nomenats per l'Alcalde o Alcaldessa, mitjançant l'oportú Decret, a proposta de
les pròpies Entitats.
Es vetllarà perquè la representació dels membres del Consell tendeixi a ser
paritària entre homes i dones.

Article 8
Atribucions del Ple
Seran atribucions del Ple del Consell les següents:
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-

Establir les normes internes de funcionament del Consell, i el seu
règim específic de sessions plenàries.

-

Exercir el dret a la iniciativa davant l'Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, formulant propostes dirigides a l'adopció de mesures
municipals relatives al seu sector d'activitat, una vegada estudiades i
dictaminades a la Comissió Permanent.

-

Emetre informes previs a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, en les
matèries de competència municipal que incideixin en el seu àmbit
d'actuació.

-

Qualsevol altra competència necessària per a la consecució de les
seves finalitats i pròpies de la seva naturalesa jurídica, no atribuïda als
altres òrgans del Consell.

Article 9
El President
La Presidència del Consell Municipal de Salut l'ostentarà l'Alcalde o Alcaldessa
de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, i tindrà les atribucions següents:
a) Representar el Consell.
b) Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Comissió Permanent, i
de quantes Comissions i òrgans complementaris d’estudi poguessin
constituir-se i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
c) Ordenar l’execució dels acords adoptats pel Ple.
d) Autoritzar, amb el seu vist-i-plau totes les actes dels òrgans col·legiats
del Consell.
e) Nomenar els membres de la Comissió Permanent, donant compte al
Ple del Consell.
f) Totes aquelles atribucions que li siguin expressament delegades pel
Ple del Consell.
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Article 10
El Vice-president
Assumirà la Vice-presidència del Consell Municipal de Salut de Cornellà de
Llobregat, el Regidor o Regidora a favor del qual l’Alcalde o Alcaldessa hagi
delegat les seves competències en relació amb la salut, el/la qual tindrà com a
missió fonamental la substitució del President o Presidenta en els casos
d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, i la seva
assistència en l'exercici del seu càrrec.

Article 11
La Comissió Permanent
La Comissió Permanent estarà formada pel President o Presidenta, el Vicepresident o Vice-presidenta i un nombre màxim de 16 membres designats per
ell. D'aquests, un màxim de 12 d'entre els membres del plenari, i un màxim de
4 d'entre personalitats de reconegut prestigi del món sanitari de Cornellà.

Article 12
Atribucions de la Comissió Permanent
Seran atribucions de la Comissió Permanent:

-

Debatre la problemàtica de la salut a Cornellà, elevant, si cal, les
seves propostes o conclusions en àmbits concrets al Ple del Consell.

-

Tractar qualsevol tema que li hagi estat plantejat per qualsevol altre
òrgan municipal.

Article 13
El Secretari/a
Serà Secretari del Consell, el Tècnic o Tècnica municipal o expert designat pel
seu President o Presidenta, el qual tindrà veu però no vot en les sessions
plenàries, i assumirà la funció d'assessorament i fe pública pròpies dels
Secretaris dels òrgans col·legiats administratius.
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Article 14
Comissions de treball
Les Comissions de treball que pugui crear el Ple del Consell per a temes
específics o sectors d'actuació determinats, estaran integrades per membres
del Consell i/o persones proposades per aquest, com a especialistes en els
diferents temes objecte d'estudi, designats pel President, i tindran com a
finalitat l'emissió d'informe o l'elaboració d'estudis o treballs, el resultat dels
quals elevaran als òrgans de govern del Consell.

DILIGÈNCIA

Es fa constar que aquesta és la redacció del Reglament que es troba vigent des del dia 18 d’octubre de 2008, com a
conseqüència de la finalització del procediment de creació de la norma que va ser aprovat inicialment en sessió
plenària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat que va tenir lloc el dia 31 de juliol de 2008.
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Cornellà de Llobregat, a 3 d’agost de 2016

LA SECRETARIA GENERAL
Carmen Alonso Higuera
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