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Núm. 429
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Edicte de publicació del text íntegre d’un reglament
Atès el compliment de la tramitació d’expedient segons disposen
els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local; l’art. 178.2 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; i l’art. 66.1 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, es procedeix a la publicació íntegra del
següent reglament:
“REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE
L’AJUNTAMENT DE L’ESCALA
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Primera.
Segona.
Tercera
PREÀMBUL
De conformitat amb l’art. 43 de la Constitució Espanyola de 27 de
desembre de 1978, els poders públics són competents en
l’organització i tutela de la salut pública mitjançant la utilització de
mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris.
Els articles 25 i 28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, assignen competències als municipis en
matèria de salubritat pública, participació en la gestió de
l’assistència primària de la salut i activitats complementàries a les
pròpies atribuïdes en matèria sanitària procedents d’altres
Administracions Públiques. També, l’art. 27.1 estableix que
l’Administració de l’Estat, de les Competències Autònomes i altres
Entitats Locals, podran delegar en els municipis l’exercici de
competència en matèries que afectin els interessos propis, sempre
que amb això es millori l’eficàcia de la gestió pública i
s’aconsegueixi una major participació ciutadana, pel que queda
oberta sempre la possibilitat d’exercir competències sanitàries per
delegació de l’Administració Estatal o Autonòmica.
El 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, preveu
en el seu art. 46 la possibilitat de participació de la ciutadania en
aquells assumptes públics que afecten directament els seus
interessos. I en l’art. 66 atribueix competències als municipis en
matèria de salubritat pública i la participació en la gestió de
l’atenció primària de salut. També poden, d’acord amb l’art. 70
exercir competències delegades per l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i d’acord amb l’art. 71.1.e), exercir
activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions
públiques, en matèria de sanitat.
Complementàriament existeixen una sèrie de competències
lligades a la protecció de la salubritat pública, com són la
participació en la gestió de l’atenció primària de la salut, la qualitat
i el tractament de les aigües, els serveis de neteja, el tractament de
residus sòlids, etc, pel que l’Ajuntament haurà de planificar una
estratègia integradora que permeti l’articulació d’aquests Serveis
amb les activitats realitzades pels Organismes autonòmics i
estatals competents i les Associacions vinculades a aquestes
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matèries, amb el propòsit de prevenir, educar i promocionar la
salut de la localitat.
Per tot això, i a l’objecte de crear una via de participació i gestió
eficaç de la política de salut, dins de l’àmbit municipal, i a través
d’un instrument de cooperació i coordinació, capaç d’aglutinar els
interessos de les Administracions públiques i Organitzacions
ciutadanes, s’ha considerat convenient l’elaboració d’un reglament
que reguli la constitució i funcionament del Consell Municipal de
Salut.
TÍTOL I. CONSTITUCIÓ, OBJECTIUS I FUNCIONS.
Article 1. Constitució i naturalesa jurídica
1. El Consell Municipal de Salut es un òrgan de participació
sectorial creat de conformitat amb el que preveuen els articles 20 i
69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local; i 62 i 63 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
2. El Consell Municipal de Salut de l’Escala és un òrgan de caràcter
consultiu
de
participació,
col·laboració,
coordinació
i
assessorament que té la voluntat de contribuir a la canalització de
la participació de tots els agents i persones vinculades a l’àmbit de
salut que intervenen en l’àmbit territorial de l’Ajuntament de
l’Escala.
Article 2. Objectius
Els objectius del Consell Municipal de Salut són:
1.- Potenciar la participació de tots els agents de salut del
municipi.
Crear espais d’expressió i de reflexió que integrin les òptimes
polítiques, tècniques (científiques i professionals) i ciutadanes per
poder tenir una visió estratègica i un sistema de valor consensuat
amb els ciutadans, que pugui anar creant una nova cultura de
salut que potenciï actituds receptives i dialogants.
Crear un fòrum de col·laboració, per intercanviar informació,
coneixement mutu i afavorir el treball compartit, amb les diferents
institucions i entitats ciutadanes preocupades específicament pels
temes de salut i sanitat en l’àmbit de l’Escala.
Conèixer les inquietuds i les necessitats en matèria de salut de la
societat escalenca.
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2.- Assessorar i donar elements per la validació dels programes
duts a terme per l’administració municipal.
Participar en la definició de polítiques saludables i les estratègies
per millorar els determinants de salut (socials, de treball
mediambiental, econòmics).
Participar en la determinació i priorització dels problemes de salut
que cal conèixer amb més profunditat.
Possibilitar que les línies d’actuació de la Regidoria de Sanitat 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.
3.- 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.
Article 3. Funcions
Són funcions del Consell Municipal de Salut les següents:
1.- Debatre i valorar els assumptes que els sotmeti l’Ajuntament,
especialment la informació, seguiment i avaluació dels diferents
programes anuals lligats al món de la salut.
2.- Debatre i valorar les aportacions que puguin presentar els
membres del Consell.
3.- Elaborar propostes relatives a l’àmbit de la salut, amb plena
capacitat per a que siguin sotmeses a l’òrgan competent.
4.- Proposar millores en el funcionament dels serveis de salut i
aconseguir una participació més àmplia de la ciutadania en
matèria de salut al municipi.
5. Canalitzar les iniciatives ciutadanes encaminades a millorar el
nivell de prevenció, atenció i control de la salut i el benestar social
del Municipi.
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5.- Constituir les comissions de treball que consideri adients i
sol·licitar els assessoraments necessaris per a la millor realització
de les seves funcions.
6.- Totes aquelles funcions que els poguessin ser atribuïdes.
TÍTOL II. COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT
Article 4. Composició
El Consell Municipal de Salut estarà format per: President,
Vicepresident i 9 vocals.
1.- Representants de l’Ajuntament:
-President del Consell: l’Alcalde/ssa
-Vicepresident: i el/la Regidor/a Delegat/da de Sanitat i Salut.
-Un/a Regidor/a de cada grup polític amb representació al
Consistori. En el supòsit d’exercir dret a vot ho farien amb caràcter
de ponderat.
2.- Un/a treballador/a social de l’Ajuntament de l’Escala.
3.- Un/a representant del Centre d’Assistència Primària de l’Escala.
4.- Un/a representant del sector farmacèutic de l’Escala. La resta de
farmàcies podran ser presents i participar en les sessions del
Consell.
5.- El veterinari titular de la demarcació.
6. El Cap de la Policia Local.
7.- Professionals en l’àmbit de la investigació de la salut i persones
que per la seva responsabilitat puguin aportar elements de treball
al Consell, amb veu i sense vot.
8.- Un/a secretari/a amb veu i sense vot.
Article 5. Designació
1. Els membres del Consell Municipal de Salut seran proposats per
la Institució, Entitat o Sector a la que pertanyin i nomenats pel Ple
de la Corporació. El Consell es renovarà íntegrament quan es
renovi la Corporació Municipal, sense perjudici del dret de cada
entitat a revocar el seu representant i a designar-ne un altre.
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2. No obstant l’anterior, la condició de membre del Consell
Municipal de Salut es perdrà per:
a) Per voluntat pròpia expressada per escrit.
b) Per incompliment reiterat de les funcions expressades en el
present reglament.
c) Per la dissolució de l’Associació, Entitat, Grup o Col·lectiu al
que representin.
d) Per canvi substancial en els Estatuts de l’Associació, Entitat o
Institució que modifiquin el criteri mitjançant el qual foren
designats.
e) Per canvi de delegació o cessament, en el cas de membres en
representació de la Corporació Local.
f) Per defunció.
3. La ratificació de la pèrdua de la condició de membre de Consell
serà efectuada mitjançant acord plenari del Consistori i
comportarà implícitament la de tots els drets inherents als
mateixos.
4. Cas que qualsevol de les persones anomenades per formar part
del Consell deixi de pertànyer a l’entitat que l’ha proposat com a
representant, automàticament deixarà de ser membre d’aquest
Consell i la citada entitat haurà de proposar per escrit un nou
representant.
TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Article 6. Organització
Els òrgans de funcionament del Consell Municipal de Salut són:
La Presidència i la Vice-presidència.
El Ple del Consell.
Comissions de treball que es considerin necessàries.
El Secretari.
Article 7. De la Presidència i la Vice-presidència
1. La Presidència del Consell Municipal de Salut serà exercida per
l’Alcalde/ssa de l’Ajuntament de l’Escala el/la qual podrà delegar
les seves funcions en la Vice-presidència de l’esmentat Consell.
2. Són funcions de la Presidència:
a) Representar el Consell Municipal de Salut en els actes o
activitats que correspongui.
b) Acordar les convocatòries de les sessions i fixar l’ordre del dia.
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els
debats i dirimir els empats amb vot de qualitat.
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d) Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.
e) Autoritzar l’assistència al Plenari i a les Comissions de Treball
de persones de la localitat que hagin manifestat el seu interès a
participar en el Consell i que tinguin prestigi reconegut o
coneixements específics, amb veu i sense vot, i de representants de
l’Institut Català de la Salut, quan el tractament d’un tema concret
ho faci aconsellable.
f) Actuar d’enllaç entre el Consell i la resta dels òrgans municipals.
g) Proposar la creació, els objectius i les finalitats de les Comissions
de Treball.
h) Decidir, mitjançant el vot de qualitat, en el cas de que es
produeixi un empat en una votació.
i) Quantes altres li puguin ésser atribuïdes.
3. La Vice-presidència del Consell Municipal de Salut serà exercida
pel Regidor/a que tingui delegades les competències en matèria de
sanitat.
Correspon a la Vice-presidència assistir i col·laborar amb la
Presidència i substituir-la en supòsits d’absència o malaltia.
Són funcions de la Vice-presidència les que hagin estat
expressament delegades per la Presidència.
Article 8. Del Ple del Consell
1. El ple del Consell és l’òrgan de màxima representació del
Consell Municipal de Salut integrat per la totalitat de les persones
designades per formar part d’aquest. La Presidència i Vicepresidència seran ostentades pels mateixos President i Vicepresident del Consell. La resta de membres actuaran com a vocals.
2. Són funcions del Ple del Consell les següents:
a) Participar en l’elaboració de la programació de salut del
Municipi.
b) Informar i assessorar de les seves actuacions en matèria de
salut, a la Corporació.
c) Aprovar les normes internes de funcionament, i si s’escau,
procedir a la seva modificació.
d) Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o
intervenció que afecti el camp d’actuació del Consell.
e) Elaborar propostes relatives a l’àmbit de salut, amb plena
capacitat per a que siguin sotmeses a l’òrgan municipal competent.
f) Debatre i valorar aportacions relatives amb la situació del món
de la salut i formular propostes d’actuació.
g) Debatre i valorar els afers que proposi l’Ajuntament,
especialment la informació, seguiment i avaluació dels diferents
programes anuals lligats a la salut.
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h) Constituir les comissions de treball que consideri adients i
sol·licitar els assessoraments necessaris per a la millor realització
de les seves funcions.
i) Qualsevol altre funció que correspongui al Consell Municipal de
Salut i que no estigui atribuïda a cap altre òrgan del mateix.
Article 9. Comissions de Treball
1. La seva creació i designació correspon al Ple del Consell, i en
l’acord de creació s’establiran les funcions i activitats concretes que
es desenvoluparan en la mateixa.
2. Es constituiran amb aquells membres del Consell que tinguin
relació més directa amb el tema a tractar. També es podran
designar, a proposta del plenari, tècnics municipals o altres
persones que, no formant part del mateix, es consideri convenient
la seva assistència pel seu especial coneixement de la matèria
objecte d’estudi.
3. Les Comissions de treball seran coordinades pel Regidor/a de
Sanitat o persona en qui delegui.
4. Les Comissions de Treball elevaran propostes o informes al
Plenari del Consell perquè les elevi, si s’escau, a l’òrgan municipal
competent.
5. La condició de membre de la Comissió de treball es perdrà, a
més de per les causes previstes en l’art. 6, per decisió de l’òrgan
que el va designar.
6. Les funcions del Coordinador de la Comissió de Treball són les
següents:
a) Organitzar i moderar el funcionament de la Comissió.
b) Convocar les sessions de la Comissió de treball, acompanyant a
la convocatòria l’ordre del dia de la sessió, així com els documents
que siguin necessaris.
c) Canalitzar la documentació elaborada per la Comissió que hagi
de ser objecte d’estudi o debat pel Ple del Consell Municipal de
Salut.
Article 10. El Secretari
1. Serà Secretari o Secretària el Consell Municipal de Salut, el/la
Secretari/ària General de la Corporació, o persona en qui delegui.
2. Són funcions del Secretari/ària les següents:
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a) Cursar les convocatòries del Ple per ordre de la Presidència,
acompanyades de l’ordre del dia corresponent i la documentació
necessària.
b) Assistir amb veu però sense vot a totes les reunions del Plenari i
de les Comissions de treball.
c) Desenvolupar les funcions de redacció i notificació de les actes
de les sessions.
d) Certificar i traslladar, si s’escau, els acords amb el vist-i-plau del
President/a.
e) Custodiar la documentació del Consell i totes aquelles que
siguin inherents a la seva condició.
TÍTOL IV. DRETS I DEURES DELS MEMBRES DEL CONSELL
MUNICIPAL DE SALUT
Article 11. Drets dels membres
Són drets dels membres del Consell:
a) Estar representats en els Plens del Consell.
b) Rebre informació sobre les activitats que es realitzin en
compliment dels acords adoptats pel Ple del Consell.
c) Tenir accés a les actes i documentació del Consell.
d) Presentar i defensar iniciatives i interessos en l’àmbit del
Consell.
e) Participar, amb dret a veu i vot, en les reunions del Consell.
f) Sol·licitar, mitjançant el Consell, informació que obri en poder
dels serveis de la Corporació i que siguin necessaris per
desenvolupar una proposta.
g) Fer constar en les actes de les sessions les observacions i
raonaments que creguin oportuns.
h) Tots aquells que se’ls pugui atribuir per reglament o per la
legislació vigent que li sigui d’aplicació.
Article 12. Deures dels membres
Són deures dels membres del Consell:
a) Participar en les sessions plenàries i en les comissions de treball
en que participin, a més de col·laborar en les activitats
promogudes pel Consell en compliment dels acords adoptats.
b) Contribuir al millor desenvolupament i promoció del Consell.
c) Obviar qualsevol tipus de representació del Consell sense tenir
el consentiment exprés.
d) Respectar i complir tot el que figura en aquest Reglament i la
legislació vigent que li sigui d’aplicació.
e) Designar, en els casos que correspongui, d’acord amb l’art. 4 del
present reglament, als representants físics que ostentaran la seva
representació en el Ple del Consell.
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f) Tots aquells que li poguessin ésser atribuïts per aquest
Reglament o per la legislació vigent que li sigui d’aplicació.
TÍTOL V. RÈGIM DE FUNCIONAMENT
Article 13. Funcionament
1. El Consell Municipal de Salut es reunirà en caràcter ordinari
com a mínim 2 vegades a l’any, i amb caràcter extraordinari
quantes vegades sigui necessari a proposta de la Presidència o a
petició d’un terç dels vocals.
2. El Ple del Consell es constitueix vàlidament amb l’assistència
d’un terç del seu nombre legal de membres.
3. A les sessions del Ple del Consell podran assistir altres persones
que pels seus coneixements específics o per l’interès en el tema a
tractar es consideri convenient, sempre que ho autoritzi el
President/a.
4. L’acta de la sessió del Consell de Salut es trametrà com a màxim
quinze dies abans de la convocatòria del Plenari del Consell a la
totalitat dels seus membres.
5. Els representants de cadascuna de les entitats i institucions
designades per formar part del Consell Municipal de Salut podran
delegar les seves funcions en una altra persona de la mateixa
entitat o institució cas de no poder assistir-hi a les convocatòries
que es facin, a tal efecte hauran de designar un/a suplent en el
moment de proposar el/la representant titular.
6. Si es constitueixen Comissions de treball per estudiar un tema
concret o organitzar una determinada activitat, el calendari de
reunions el fixaran els seus integrants d’acord amb els terminis
fixats pel Ple del Consell.
Article 14. Convocatòria i sessions
1. La convocatòria de les sessions serà lliurada a tots els membres
amb una antelació mínima de set dies. La convocatòria es farà per
escrit o altres mitjans que es considerin adequats, i inclourà l’ordre
del dia de la sessió.
2. Per a la vàlida constitució de l’òrgan a efectes de la celebració de
les sessions, es requerirà la presència del President/a i del/a
Secretari/ària o de qui legalment els substitueixin, i un terç dels
seus membres legals.
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3. En el supòsit de no assolir-se el quòrum d’assistència establert al
punt anterior, la sessió es celebrarà en segona convocatòria, mitja
hora més tard, sigui quin sigui el nombre d’assistent, sempre que
hi estiguin presents el President/a i el/a Secretari/ària del Consell.
Article 15. De les votacions
1. Atès el caràcter participatiu del Consell Municipal, la
Presidència tractarà de potenciar el diàleg i el debat, per si fos
possible d’arribar a posicions o propostes consensuals.
2. El vot s’emetrà en sentit afirmatiu o negatiu, contemplant-se la
possibilitat de l’abstenció.
3. Els vots són personals i intransferibles i, s’expressaran de forma
clara i rotunda, no permetent-se la delegació en altre membre del
Consell.
4. Les decisions es prendran per majoria simple dels assistents. En
cas de que es produís un empat en la votació, s’efectuarà una nova
votació, i si persistís l’empat decidirà el vot de qualitat de la
Presidència del Consell.
5. Les votacions ordinàries es faran a mà alçada, llevat que una
quarta part dels assistents sol·licités una votació nominal o secreta.
6. Amb anterioritat a la votació, el/la President del Consell
plantejarà la forma clara i concisa dels termes de la mateixa i la
forma d’emissió del vot.
7. Finalitzada la votació, el Secretari computarà els sufragis emesos
i anunciarà en veu alta el resultat obtingut. A la vista del mateix el
President proclamarà l’acord adoptat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
La modificació total o parcial d’aquest Reglament, així com la
dissolució del Consell Municipal de Salut, correspon al Ple de
l’Ajuntament de l’Escala. No obstant l’anterior, la dissolució del
Consell Municipal de Salut pot correspondre al Plenari del Consell
per acord de ¾ parts dels seus membres.
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Segona
En allò no previst en el present Reglament de constitució i
funcionament del Consell Municipal de Salut serà d’aplicació
supletòria allò que sigui vigent en:
-La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
-El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text refós de les
disposicions vigents en matèria de règim local.
-El Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Administracions Locals.
-La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Tercera
Aquest reglament entrarà en vigor a l’endemà d’haver-se publicat
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província.
A l’Escala, 22 de juny de 2009. L’alcalde: Estanislau Puig i Artigas
“
L’Escala, 11 de gener de 2010
Estanislau Puig i Artigas
Alcalde
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