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Dijous, 1 de desembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Prat de Llobregat

EDICTE d'aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de Salut del Prat de Llobregat

L'Ajuntament del Prat de Llobregat, en sessió plenària del 6 de juliol de 2016, aprovà inicialment el Reglament del 
Consell Municipal de Salut del Prat de Llobregat.

Vist  que  durant  el  període  de  exposició  pública  no  s'han  presentat  reclamacions  ni  al·legacions  i  segons  l'acord 
d'aprovació inicial, el reglament s'entén aprovat definitivament, per la qual cosa es procedeix a publicar el text íntegre 
del Reglament.

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DEL PRAT DE LLOBREGAT.

1. PREÀMBUL.

Els  drets  relatius  a  la  salut  i  l'atenció  sanitària  inclouen  el  dret  a  participar  en  el  sistema  sanitari  mitjançant  les  
institucions, els òrgans de representació comunitària i les organitzacions socials. La participació activa dels ciutadans, 
tant individual com col·lectiva, és un element clau per a la millora, l'optimització de la qualitat i l'efectivitat del sistema 
sanitari.

Per  altra  banda,  les  persones  que  participen  en  el  sistema  sanitari  en  qualitat  d'agent  social  representant  de  la 
col·lectivitat tenen el deure de fer-ho buscant el bé comú, actuant amb equitat i sense discriminació i posant per davant  
de qualsevol interès particular el del col·lectiu que representen.

La  Llei  15/1990,  de  9  de  juliol,  d'ordenació  sanitària  de  Catalunya  va  instaurar,  com  a  principi  informador  de 
l'organització del sistema sanitari públic, la participació comunitària en la formulació de la política sanitària i el control de 
l'execució.

El desplegament del Govern Territorial  de Salut regulat  pel decret 38/2006, de 14 de març contemplava a la seva 
estructura un òrgan de participació ciutadana i associativa que al nostre àmbit es va anomenat Consell de Salut de 
l'Hospitalet i el Prat, el qual va ser extingir de les seves funcions pel Decret llei 5/2013 de 22 d'octubre, de mesures de 
racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Recentment s'ha aprovat el Decret 201/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de participació comunitària en el sistema 
sanitari públic de Catalunya, en el qual es regula la creació del Consell de Salut de Catalunya, com a òrgan central de  
participació  comunitària  en matèria  de salut,  juntament  amb els  consells  de participació  territorial  de salut  amb la 
participació de l'Administració local i de la societat civil en el sistema sanitari públic de Catalunya.

Des de l'extinció del  Consell  de Salut del Govern Territorial de Salut l'any 2013 no existeix cap òrgan estable que 
canalitzi la participació ciutadana en matèria de Salut al Prat de Llobregat i el desplegament del Decret 201/2015 prevéu 
òrgans de participació d'àmbit territorial molt ampli, que no garanteixen un abordatge de les problemàtiques específiques 
del Prat de Llobregat.

Per  tant  l'Ajuntament  del  Prat  de  Llobregat  considera oportuna la  creació d'un  òrgan de participació  ciutadana en 
matèria de salut que estigui format per representants de les entitats i associacions de veïns de la ciutat, les entitats  
locals, les diverses forces polítiques, els agents socials, les institucions i els operadors locals en matèria de salut, amb la 
funció del seguiment continu de la bona marxa de l'atenció sanitària a la ciutat per tal de conèixer de primera mà la  
situació  real  i  vetllar  per  la  seva  qualitat  i  excel·lència.  En  compliment  d'aquesta  voluntat  es  redacta  el  següent  
reglament pel que s'haurà de regir el Consell Municipal de Salut del Prat de Llobregat.

2. TITOL I. OBJECTE I NATURALESA.

Article 1. Objecte.

És l'objecte del Consell Municipal de Salut promoure la participació ciutadana, amb la col·laboració dels agents socials, 
les institucions, entitats i associacions locals implicades en els aspectes relacionats amb la salut en el municipi, per C
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recollir les propostes de la ciutadania pel que fa a la planificació, la gestió i l'avaluació dels serveis de salut a partir de la 
creació d'un espai estable de debat i discussió, a fi de contribuir a la millora de la qualitat dels recursos disponibles.

Article 2. Naturalesa jurídica.

1. Es constitueix el Consell Municipal de Salut del Prat de Llobregat, com a òrgan sectorial de participació comunitària  
per a l'assessorament, consulta, proposta i informe en matèria de salut pública del municipi, de conformitat amb els 
articles 62 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 49 del 
Reglament Orgànic Municipal, i 130 i 131 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

2. El Consell es regeix per aquest Reglament i per les altres disposicions legals que li siguin d'aplicació.

Article 3. Objectius.

1. El Consell  Municipal de Salut és l'òrgan consultiu i  de participació de la ciutadania del Prat de Llobregat en les  
polítiques de salut pública, permet establir un marc de treball comú en l'àmbit de la salut pública i en els recursos i  
serveis de salut de la ciutat. Com a objectius generals es poden explicitar els següents:

- Implicar tota la societat local en els assumptes referents a la salut pública.

- Fomentar la participació democràtica de la ciutadania organitzada que treballa en qüestions relatives a l'àmbit de la 
salut i en la presa de decisions referides a la salut en l'àmbit de la ciutat del Prat.

- Potenciar la coordinació entre les institucions que actuen en aquest àmbit, ja siguin públiques o privades.

- Emetre informes i propostes i elevar-los als òrgans que correspongui i assessorar en temes de sanitat als òrgans de 
govern de l'Ajuntament.

- Impulsar i estimular la col·laboració de les diverses associacions i entitats de l'àmbit de la Salut.

- Participar en el seguiment, control i l'avaluació externa dels serveis sanitaris prestats als usuaris als serveis sanitaris i 
sociosanitaris del Prat, valorant la qualitat dels serveis i  propiciar la discussió de fórmules per millorar fins on sigui 
possible els serveis de les administracions implicades.

- Detectar els problemes que puguin sorgir en els serveis de l'atenció primària i resta de dispositius sanitaris que afectin 
a la ciutat del Prat i a la seva coordinació, informant a les administracions implicades.

- Fer anàlisi i comparació dels serveis prestats a la ciutat que siguin de responsabilitat pública, tenint en compte la 
diversitat i les particularitats pròpies de cada àmbit per tal de preservar la igualtat dels serveis prestats als usuaris del  
Prat.

-  Proposar a l'Administració l'aportació dels recursos necessaris a la ciutat, segons les necessitats canviants de la 
població i valorar la distribució correcte d'aquests recursos. Fer propostes i estudiar les que es rebin per ampliar serveis 
i prestacions en la mesura que els progressos de la medicina moderna ho exigeixin.

- Donar suport i col·laborar en les campanyes de prevenció i sensibilització que juntament amb les entitats sanitàries 
(Serveis sanitaris d'atenció primària de responsabilitat pública, Hospitals, Ajuntament, etc.) es projectin i s'aprovin, així 
com fomentar tot tipus d'activitats que puguin contribuir a la millora de la qualitat de vida de la població del Prat.

- Rebre informació pressupostària sobre activitat sanitària al Prat.

- Qualsevol altre objectiu que estableixi el propi Consell dins del marc de les seves competències.

2. Com a òrgan de representació i participació ciutadana, l'objectiu primordial del Consell Municipal de Salut és assolir 
aquesta participació a través de la vinculació de totes les entitats relacionades amb les polítiques de salut, col·lectius,  
administracions públiques competents al territori,  entitats del sector de la salut, organitzacions sindicals i  patronals, 
entitats socials més representatives i d'altres col·lectius ciutadans.
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Article 4. Funcions.

1. Són Funcions del Consell Municipal de Salut:

a) Promoure la participació:

-  Crear  espais  de debat  i  de  reflexió  que integrin  les  òptiques  polítiques,  tècniques  (científiques i  professionals)  i 
ciutadanes per poder tenir una visió estratègica de ciutat en l'àmbit de la salut.

-  Crear espais que facilitin la col·laboració, l'intercanvi d'informació i d'experiències, el coneixement mutu i el treball  
compartit entre les diverses institucions i entitats ciutadanes que estiguin vinculades d'una manera específica als temes 
de salut i sanitat en l'àmbit del Prat.

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

- Promoure la participació de la comunitat en els centres i els establiments sanitaris.

b) Assessorar i donar elements per a la informació i valoració de les accions i programes duts a terme per l'administració  
municipal.

-  Conèixer,  valorar,  debatre,  consensuar,  proposar,  promoure  i  informar sobre  el  conjunt  d'actuacions,  iniciatives  i 
serveis que es desenvolupin a la ciutat en matèria de salut.

- Deliberar sobre l'orientació general de la salut al municipi.

- Ser informat per part de l'Ajuntament sobre les decisions que aquest adopti en matèria de salut.

- Fer el seguiment dels projectes i programes que es desenvolupin a la ciutat en matèria de salut.

- Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'ajuntament sobre matèries de competència municipal en l'àmbit de la salut.

- Altres que l'administració municipal li pugui encomanar.

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

- Fomentar la coordinació de la programació i les intervencions de les administracions, les entitats privades i la iniciativa 
social del municipi, d'acord amb els criteris del Pla Local de Catalunya, la Cartera de Serveis i el Pla Local de Salut.

- Elaborar propostes relatives l'àmbit de salut, amb capacitat d'elevar-les als òrgans de govern competents.

- Col·laborar en l'elaboració de programes i projectes relatius a l'àmbit d'actuació propi.

-  Vetllar que les actuacions dels òrgans territorials del departament competent en matèria de salut i dels ens que en 
depenen s'adeqüen a la  normativa sanitària  i  es  desenvolupen d'acord  amb les necessitats  de  les persones i  les 
possibilitats econòmiques del sector públic.

- Conèixer la memòria de la demarcació́ territorial del Servei Català de la Salut.

d) Promoure la responsabilització ciutadana.

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

2. L'Ajuntament assumirà amb càrrec al pressupost anual les despeses derivades del funcionament del Consell, al qual 
dotarà de la infraestructura necessària.
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3. TITOL II. ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES.

3.1. Capítol I: Organització.

Article 5. Òrgans.

1. Els òrgans del Consell Municipal de Salut són:

a/ El Plenari del Consell.

b/ Les Comissions de Treball.

c/ La Presidència.

d/ La Vicepresidència.

Article 6. El Plenari del Consell.

1. El Plenari del Consell està constituït per:

a) Presidència: L'Alcalde/essa del Prat de Llobregat que podrà delegar en el Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Esports i Salut 
Pública.

b) Vicepresidència: El/la Regidora de Salut Pública.

c) Vocals:

- Un o una representant designat per cada grup polític que tingui representació municipal en els termes establerts a la 
disposició addicional d'aquest reglament..

- Un o una representant de cada una de les entitats empresarials i dels sindicats majoritaris presents a la ciutat.

- Un o una representant de cada una de les associacions veïnals.

- Dos representants de l'àmbit de les entitats socials més representatives, tant de caràcter general, de caràcter cívic o 
ciutadà.

- Un o una representant de cada una de les entitats de l'àmbit de la salut de la ciutat.

- Un o una representat del departament de Salut de la Generalitat.

- Un o una representant de l'Agencia de Salut Pública de Catalunya.

- El/la responsable d'Atenció Primària de l'Àrea Territorial Delta Llobregat de l'Institut Català de la Salut.

- El/la responsable d'Atenció Primària del Prat de Llobregat de l'institut Català de la Salut.

- Un representant de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

- El/la responsable del Centre de Salut Mental d'Adults del Prat de Llobregat.

- El/la responsable del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil del Prat de Llobregat.

- Un o una representant proposat pel cada un dels col·legis professionals de l'àmbit de la salut.

- Dos representant tècnic de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
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- Excepcionalment, es podrà designar com a membres del Consell  de Salut a representants de col·lectius socials o 
grups  culturals  amb  implantació  en  el  territori  i  que  no  tinguin  cap  mecanisme  de  representació  col·lectiva  dels 
anteriorment previstos.

d)  Secretari:  El  Secretari  de  la  Corporació  que podrà  delegar  en  un/a  tècnic/a  de  la  Secció  de  Salut  Pública  de 
l'Ajuntament.

2. El president podrà autoritzar l'assistència a les reunions del Plenari a la resta de membres de les Comissions de 
Treball,  les persones associades a les entitats representades i  aquelles persones convidades atès el  seu caràcter 
rellevant en assumptes de salut.

Article 7. Comissions de Treball.

1. Es podran crear les Comissions de Treball que es considerin oportunes per aprofundir en àmbits temàtics concrets 
que desenvolupin els objectius del propi Consell i per mandat del Plenari.

2. L'adscripció a les Comissions de Treball serà lliure per part de tots els membres del Plenari del Consell.

3. Així mateix, podran incorporar-s'hi persones integrants de les administracions i entitats representades al Consell, que 
voluntàriament ho desitgin i/o que els membres del Consell, de forma consensuada, considerin oportú.

Article 8. Renovació dels òrgans.

1. Tots els òrgans del Consell s'hauran de renovar cada dos anys i, en tot cas, sempre en ocasió de la renovació dels 
membres de la Corporació municipal.

2.  Les  administracions  i  entitats  representades  al  Consell,  hauran  de  comunicar  els  canvis  produïts  en  la  seva 
representació per causa de dimissió, substitució, per malaltia, absència o qualsevol altra circumstància justificada.

3. Així mateix, l'Ajuntament comunicarà al Consell les modificacions que s'esdevinguin en els seus representants i en els 
dels seus grups polítics municipals.

3.2. Capítol II: Competències dels òrgans del Consell.

Article 9. Competències.

1. Les funcions del Plenari del Consell són:

a) Elaborar el programa de treball.

b) Elaborar el calendari de reunions dels diferents òrgans del Consell.

c) Elaborar la memòria anual d'activitats realitzades i emetre un informe anual, fent-ne difusió per mitjans telemàtics i  
altres.

d) Proposar la constitució de les Comissions de treball.

e) Elevar a l'Ajuntament les propostes d'actuació provinents de les comissions de treball.

f) Deliberar sobre l'orientació general dels serveis de salut al municipi.

g) Fer propostes i suggeriments a l'Ajuntament en matèria de salut pública.

h)  Fomentar  la  coordinació  de  la  programació  i  les  intervencions  de les administracions,  les  entitats  privades  i  la 
iniciativa social del municipi, d'acord amb els criteris del Pla de Salut de Catalunya, la Cartera de Serveis Públics i el Pla 
Local en matèria de salut.

i)  Conèixer,  valorar,  debatre,  consensuar,  proposar,  promoure i  informar sobre el  conjunt  d'actuacions,  iniciatives i 
serveis que es desenvolupin a la ciutat en matèria de serveis de salut.

j) Ser informat per part de l'Ajuntament sobre les decisions que aquest adopti en matèria de salut.
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k) Fer el seguiment dels projectes i programes que es desenvolupin a la ciutat en matèria de salut.

l) Altres que l'administració municipal li pugui encomanar.

Article 10. Funcions de la presidència, la vicepresidència i la secretaria.

1. Correspon a la presidència del Consell:

a) Convocar les sessions ordinàries i extraordinàries del Plenari i establir l'ordre del dia i presidir les sessions.

b) Conduir els debats de les reunions, seguint l'ordre del dia, i vetllar perquè es respectin els principis de concurrència  
d'opinions i de llibertat d'expressió.

c) Representar i/o designar la persona o persones que representen el Consell.

d) Executar els acords dels òrgans col·legiats del Consell.

2. Correspon a la vicepresidència del Consell assistir a la presidència en l'exercici de les seves funcions, i el substituirà 
en cas d'absència, malaltia o vacant.

3. La Secretaria reflectirà els acords en el corresponent Llibre d'Actes, i n'estendrà.

certificacions amb el vist i plau de la Presidència. Tindrà cura, també, de dur al dia la documentació necessària per al  
correcte funcionament del Consell.

Article 11. Assistència tècnica.

1. L'Ajuntament del Prat de Llobregat prestarà a tots els òrgans del Consell l'assessorament, la informació i l'assistència 
tècnica que calgui en cada cas.

2. A aquest efecte, la Presidència designarà un/a Tècnic/a que assistirà sempre a les reunions del Plenari per a les 
funcions d'assessorament, informació i assistència.

3. Sens perjudici del que es preveu en els paràgrafs precedents, en qualsevol dels òrgans del Consell la presidència 
podrà convidar, amb veu i sense vot, un/a assessor/a o expert/a en diferents àmbits d'interès per tal de garantir la 
informació i la documentació necessària.

4. TITOL III. RÈGIM DE FUNCIONAMENT.

4.1. Capítol I: Del Plenari.

Article 12. Convocatòries i reunions.

1. El Plenari es reunirà de manera ordinària, com a mínim, una vegada a l'any.  De manera extraordinària, es reunirà 
quan el convoqui la Presidència i/o a sol·licitud d'una tercera part dels membres del Plenari mitjançant una petició en 
què s'expliquin i es justifiquin els motius i la urgència de la convocatòria.

2.  Les  reunions del  Plenari  quedaran  constituïdes  vàlidament  sempre  que,  una  vegada convocada formalment,  hi 
concorrin a més del/la president/a, o qui legalment el/la substitueix, i del/la secretari/a, al menys una tercera part dels 
membres  integrants.  Si  no  s'arriba  al  quòrum,  es  reunirà  mitja  hora  més tard  en  segona  convocatòria  i  quedarà 
legalment constituïda qualsevol que sigui el nombre d'assistents, que mai podrà ser inferior a tres.

3. Les convocatòries d'aquest òrgan es faran per escrit amb una antelació mínima de vuit dies per a les ordinàries i de 
tres dies per  a  les extraordinàries,  fixant  sempre el  lloc,  el  dia  i  l'hora,  i  adjuntant-hi  l'ordre  del  dia.  En aquestes 
convocatòries es donarà preferència a les comunicacions electròniques.
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4.2. Capítol II:Normes Comunes.

Article 13. Llibre d'Actes.

1. El/la Secretari/a del Consell llevarà acta de les reunions dels òrgans col·legiats del Consell.

2. Les actes, que seran signades pel secretari o secretària amb el vist i plau de la presidència, seran aprovades per 
l'òrgan col·legiat corresponent en la propera sessió. A aquest efecte, una còpia de cada acta serà tramesa a cada 
membre d'aquests òrgans.

3. Les actes s'enquadernaran per ordre cronològic en un Llibre d'Actes.

Article 14. Acords.

1. Els acords del Plenari del Consell s'adoptaran per majoria del nombre de vocals assistents. En tot cas, es tendirà que 
els acords es prenguin per consens i unanimitat en aquelles qüestions en les quals persisteixin les diferències.

2. Atesa la naturalesa, funcions i caràcter consultiu i de debat del Consell, en els acords que prenguin els seus òrgans 
col·legiats s'hi reflectiran les diferents posicions dels seus components.

4. En els temes que per la seva importància, significació i transcendència, siguin considerats pel Plenari com de gran 
interès,  es  podrà  sol·licitar  a  l'Ajuntament  que un  vocal  del  Plenari  del  Consell  no  representant  de  la  Corporació 
Municipal en faci la.

presentació en la sessió plenària de l'Ajuntament.

5. Els informes, actes i acords del consell es publicaran al web municipal, a la seu electrònica, així com d'altres mitjans 
que es considerin necessaris per donar-ne difusió.

Article 15. Caràcter dels acords.

Els acords, informes propostes i estudis que elaborin els òrgans del Consell de Salut tindran caràcter no vinculant per a 
l'Ajuntament del Prat, el qual, no obstant, els tindrà en compte en la presa de decisions, a causa de la seva importància i 
de les característiques del Consell.

Article 16. Delegació de la Representació.

Per agilitzar l'actuació del Plenari i dels Grups de Treball, qualsevol dels representats designats podran delegar la seva 
representació, excepcionalment i per causa justificada, prèvia comunicació dirigida al/la Secretari/a del Consell, en un 
termini no inferior a vint-i-quatre hores en convocatòries ordinàries i dotze hores en convocatòries extraordinàries.

5. TITOL IV. RÈGIM SUPLETORI.

Article 17. Règim supletori.

En tot allò que no preveu aquest Reglament sobre l'organització i el funcionament dels òrgans del Consell Municipal de 
Salut s'aplicaran amb caràcter supletori els principis i criteris que informen l'organització i el funcionament dels òrgans 
de les entitats municipals en la vigent legislació de caràcter local.

6. TITOL V. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ.

Article 18. Modificació.

1. L'Ajuntament del Prat de Llobregat, per iniciativa pròpia o a proposta del Plenari del Consell Municipal de Salut podrà 
modificar aquest Reglament en els termes que consideri oportuns i prèvia la tramitació prevista legalment.

2. La modificació del reglament del Consell no podrà suposar mai un canvi en els objectius que en justifiquen la creació, 
i requerirà que se n'acrediti la necessitat i conveniència. C
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Dijous, 1 de desembre de 2016

Article 19. Extinció.

1. L'extinció del Consell Municipal de Salut només podrà ser considerada quan resulti acreditada la impossibilitat de 
complir els seus objectius.

2. L'extinció, que podrà acordar-se per iniciativa pròpia de la Corporació municipal o a proposta del mateix Consell, 
requerirà sempre acord del Ple municipal de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

7. DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

En el seu cas, els representants de cada grup polític municipal comptaran amb el sistema de vot ponderat en funció de 
la seva representació.

8. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

En el termini de dos anys a partir de l'entrada en vigor d'aquesta normativa, l'Ajuntament del Prat de Llobregat com a  
titular, i el Consell Municipal de Salut valoraran les experiències participatives regulades en aquest Reglament, a la vista 
de les quals adoptaran les mesures oportunes, i  si  s'escau, introduiran en aquest Reglament les modificacions que 
requereixin aquestes mesures.

9. DISPOSICIÓ FINAL.

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà que es publiqui íntegrament el text en el Butlletí Oficial de la Província i 
transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Contra aquest acte administratiu d'aprovació de disposició de caràcter general, que posa fi a la via administrativa, es 
podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
publicació, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri adient.

El Prat de Llobregat, 24 de novembre de 2016
El tinent d'alcalde de l'Àrea d'Esports i Salut Pública, Juan Pedro Pérez Castro
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