BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Dilluns, 21 d'agost de 2017 - Número 161

Administració Local
2017-06969
Ajuntament de Reus
Assessoria Jurídica
ANUNCI
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 8 de juny de 2017, va aprovar inicialment el Reglament del
Consell Municipal de Salut.
Efectuat el tràmit d’informació pública sense que s’hagin formulat al·legacions o suggeriments, l’esmentat reglament
resta aprovat definitivament i es publica el seu text íntegre als efectes previstos a l’article 66 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals:
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE REUS
CAPITOL I. OBJECTE.
Article 1.- Objecte
El Consell Municipal de Salut de Reus és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l’Ajuntament de
Reus que es crea a l’empara d’allò que estableixen els articles 62 i 63 del Text Refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
L’objecte d’aquest Consell és promoure, estimular i canalitzar la participació de la ciutadania, i de les seves
associacions en la gestió estratègica dels afers relatius a l’àmbit de la salut, ampliant els espais d’influència ciutadana
i de corresponsabilitat que impliquin una millora de l’acció de govern en l’àmbit de la Salut a la ciutat.

Article 2.- Funcions
Corresponen al Consell, en relació a l’àmbit de la salut, les funcions següents:
a.- Fomentar 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 de Reus.
- Conèixer les inquietuds i necessitats en matèria de salut de la societat reusenca.
b.- Assessorar i donar elements per a la valoració de les accions i programes duts a terme per l’administració
municipal
- Participar en la definició de polítiques saludables i les estratègies per millorar els determinants de la salut (socials,
del treball, mediambientals, econòmics).
- Participar en la determinació i priorització dels problemes de salut que cal conèixer amb més profunditat.
- Aportar criteris i valoracions que puguin ser útils 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
de la població.
- Elaborar propostes, estudis i informes relatius a l’àmbit de salut, amb capacitat d’elevar-les al regidor competent
en matèria de salut.
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 a la ciutat.
Promoure el desenvolupament d’activitats de promoció de la salut, tot fomentant la participació de les entitats i
les diverses institucions que desenvolupen activitats en l’àmbit de la salut a la ciutat.
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, incentivar que es puguin destinar els
recursos necessaris per a dur-les a terme.
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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.
- Elaborar recomanacions o propostes respecte els plans de mandat i/o plans anuals de treball de l’Ajuntament en
matèria de salut.
e.- Altres que l’Ajuntament li pugui encomanar.
CAPITOL III. COMPOSICIÓ DEL CONSELL
Article 3.
El Consell Municipal de Salut estarà presidit per un/a regidor/a a qui l’alcalde delegui.
Formen part del Consell les següents persones nomenades pel Ple de la Corporació:
- Una persona representant de cada grup municipal de l’Ajuntament, que podrà tenir o no la condició de regidor o
regidora.
- Vuit persones representants de les entitats o associacions ciutadanes registrades i que centrin la seva activitat
principal en l’àmbit de la salut.
- Una persona representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus
- Una persona representant de cadascuna de les entitats que presten serveis de salut de caràcter públic a la ciutat.
- Una persona representant del Servei Català de la Salut.
- Una persona representant de l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.
- Una persona representant la Universitat Rovira i Virgili.
- Una persona representant de cadascun dels Col·legis Oficials de Tarragona que vinculats a l’àmbit de salut
realitzin activitats a la ciutat de Reus.
- Podran assistir com a convidats per la presidència les persones a títol individual que estiguin interessades en
l’àmbit de la salut, inscrites al Registre ciutadà de l’Ajuntament de Reus amb un màxim de quatre.
Tots els membres del ple del Consell Municipal, ho seran amb veu i vot. No percebran retribucions per aquesta
condició.
Les entitats i grups municipals amb representació al Consell poden proposar també el nomenament d’un/a vocal
suplent, que substituirà al titular en cas d’absència.
Podran assistir com a convidats a les reunions del ple aquelles persones que puguin aportar-hi els seus coneixements
o assessorament en funció dels assumptes que s’hagin de tractar.
Aquestes persones seran convidades prèvia comunicació a la presidència.
Article 4.
El/la president/a convocarà, presidirà i aixecarà les reunions del Consell, dirigirà les seves deliberacions.
Article 5.
El/la President/a nomenarà entre els seus membres un vicepresident/a que substituirà al president/a en cas
d’absència d’aquest/a.
Article 6.
Actuarà com a secretari/a del Consell un/a treballador/a municipal per delegació del Secretari General de la
Corporació.

Article 7. Funcionament
El Consell es reuneix, com a mínim, dos cops l’any en sessió ordinària. També es pot reunir de manera extraordinària
si ho considera oportú la presidència o si ho sol·liciten una tercera part dels seus membres.
Article 8. Convocatòria de Sessions
Les sessions ordinàries i les extraordinàries s’han de convocar, com a mínim, amb set dies hàbils d’antelació. No
serà necessària aquesta antelació en el cas de les sessions urgents, que s’hauran de justificar. Les urgents s’han
de convocar amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.
Es promourà la utilització telemàtica de les convocatòries, tot i que es garantirà que arribin a cada membre del
consell.
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Article 9. Actes de les Sessions
La persona que exerceixi les funcions de secretaria estendrà les actes de les sessions recollint els assistents, les
principals intervencions i les conclusions adoptades, en cas que es produeixin.
Article 10. Publicitat de les sessions i actes del consell
Les convocatòries de les sessions del consell, els informes i actes 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 11. Comissions de treball
El Consell podrà acordar la constitució de comissions de treball temporals o permanents per tractar qüestions
puntuals que necessiten una especial atenció o per elaborar estudis específics. Les comissions de treball de caràcter
temporal es dissoldran una vegada acabat l’encàrrec que se’ls hagi fet. El seu funcionament vindrà determinat pel
que estableixi la pròpia comissió de treball.

CAPITOL V. NOMENAMENT I RENOVACIÓ.
Article 12. Nomenament i renovació
El mandat del Consell Municipal de Salut coincidirà amb el mandat de la corporació municipal i, per tant, es
renovarà quan s’iniciï el mandat corporatiu. Les persones membres del ple del consell cessaran automàticament
per finalització de mandat en la data de celebració del ple constitutiu.

CAPITOL VI. RECURSOS.
Article 13. Recursos
Com sigui que el Consell es un òrgan de participació deliberatiu 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.
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Reus, 9 d’agost de 2017
El secretari general, per delegació de signatura, el cap de servei de l’Assessoria Jurídica, JOSEP ALBERICH
FORNS

https://www.dipta.cat/ebop/
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