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REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE MANLLEU

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Concepte i naturalesa
1.1. El Consell Municipal de Salut de Manlleu és un òrgan consultiu de participació sectorial,
creat de conformitat amb el que preveuen els articles 62 i 63 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.
1.2. Aquest Consell es crea amb la voluntat de l’Ajuntament de contribuir, en l’àmbit de la
salut pública, al compliment de l’article 9.2 de la Constitució Espanyola, que atribueix als
poders públics el fet de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i
dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectius, de remoure els obstacles que
n’impedeixin o dificultin la plenitud i de facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida
política, econòmica, cultural i social.
Article 2. Àmbit
2.1. El Consell Municipal de Salut, en tant que òrgan consultiu i de participació sectorial,
exercirà la seva activitat en l’àmbit de la salut pública, i serà una de les vies de canalització
de propostes dels ciutadans.
2.2. Atès que l’àmbit de la Salut Pública és molt ampli, el Consell iniciarà les actuacions en
tots aquells camps o qüestions per les quals no existeixin vies de participació estable i
sempre que es cregui convenient.
Article 3. Finalitat i funcions
3.1. El Consell Municipal de Salut té per objecte afavorir la participació de la ciutadania i les
associacions, mitjançant el debat i la reflexió de les polítiques municipals en l’àmbit de la
salut pública.
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3.2. Així, el Consell Municipal de Salut, dins l’àmbit de la salut, exercirà les funcions
següents:
a) Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que l’afecten.
b) Emetre informes, a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, sobre matèries de
competència municipal.
c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels
serveis i els organismes públics municipals que tinguin atribuïdes funcions en aquest
àmbit.
Article 4. Objectius
Els objectius que persegueix el Consell Municipal de Salut de Manlleu són el següents:
1) Potenciar la participació dels principals agents de salut del municipi a través de:





La creació d’espais d’expressió i de reflexió que integrin les òptiques
polítiques, tècniques i ciutadanes per poder tenir una visió més global i
estratègica que faciliti una cultura de la salut pública i que potenciï actituds
receptives i dialogants.
La creació d’un fòrum de col·laboració (intercanvi d’informació, coneixement
mutu, i treball compartit) de les diferents institucions, agents de salut i
entitats ciutadanes.
El coneixement de les inquietuds i les necessitats en matèria de salut de la
societat de Manlleu.

2) Assessorar i donar elements per la validació dels programes duts a terme per
l’administració municipal mitjançant:



L’aportació de criteris i valoracions que puguin influir en la priorització de
problemes i en la destinació de recursos sanitaris.
La participació en la definició de polítiques saludables i en la determinació i la
priorització dels problemes de salut.

3) Promoure acords entre l’Ajuntament, les entitats, els agents de salut i altres
institucions a través de:



L’afavoriment del coneixement mutu i l’actuació coordinada.
La realització de propostes per la millora de la salut i la qualitat de vida.

CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 5. Composició
5.1. La composició del Consell serà la següent:
a) El president o la presidenta.
b) El vicepresident o la vicepresidenta.
c) Els vocals i les vocals.
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5.2. Correspon la presidència del Consell a l’alcalde o alcaldessa, que la pot delegar en el
vicepresident o vicepresidenta.
5.3. Correspon la vicepresidència del Consell al regidor o regidora responsable de Salut.
5.4. Són vocals del Consell:
1. En representació de l’Ajuntament, i nomenats per resolució de l’Alcaldia a proposta de
cada grup:


Un regidor o regidora en representació de cada grup polític municipal.

2. En representació d’entitats, agents de salut, o organitzacions de Manlleu, i nomenats
per resolució de l’Alcaldia:













Un representant del Centre d’Atenció Primària de Manlleu, proposat pel propi
Centre.
Un representant de la Fundació Hospital Sant Jaume, proposat per la
Fundació.
Un representant de les oficines de farmàcia, proposat per aquestes.
Un representant de les Escoles Bressol municipals, proposat per la Comissió
Permanent del Consell Escolar Municipal.
Un representant de les Escoles d'Educació Infantil i Primària, proposat per la
Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal.
Un representant dels Centres Educatius de Secundària, proposat per la
Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal.
Un representant de cadascuna de les entitats que figurin inscrites en el
Registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes que tinguin com a
objectiu principal actuacions i programes en el camp de la salut, a proposta
del regidor/a responsable de Salut, amb un màxim de 5.
Un representant de cadascuna de les empreses de Manlleu de l’àmbit de la
salut, a proposta de l’Oficina de Promoció Econòmica, amb un màxim de 5.
Un representant dels centres veterinaris de Manlleu, proposat per aquests.
Un representant de cadascun dels sindicats majoritaris (CCOO i UGT).
Un representant de l’Associació d’Empresaris de Manlleu, proposat per la
mateixa associació.

3. En representació d’entitats de la comarca d’Osona, nomenats per l’alcalde a proposta
de cadascuna de les entitats:




Un representant del Consorci Hospitalari de Vic.
Un representant de l’Agència de Protecció de la Salut d’Osona.
Un representant del Sistema Integrat de Salut d’Osona (SISO).
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5.5. Actuarà com a secretari o secretària del Consell el tècnic o la tècnica de Salut Pública i
Consum de l’Ajuntament de Manlleu qui, en cas d’impossibilitat per assistir, podrà delegar en
un funcionari o treballador de l’Ajuntament suficientment qualificat. El secretari assistirà amb
veu però sense vot a les sessions del Consell.
Article 6. Funcionament
6.1. El Consell es reunirà en sessió ordinària dues vegades l’any, i de manera extraordinària
per convocatòria de la Presidència o quan ho sol·licitin un terç dels seus membres.
6.2. El Consell funcionarà en plenaris o en les comissions que aquest nomeni.
6.3. El regidor o regidora responsable de Salut podrà recavar la presència, a les sessions o a
les comissions del Consell, del cap de l’àrea de Salut que hi assistirà amb veu però sense vot.
6.4. Quan el plenari ho cregui convenient, podrà demanar puntualment la participació de
persones que tinguin relació amb l’àmbit de treball del Consell per tal que hi assisteixin amb
veu però sense vot.
6.5. Es considera que el plenari del Consell queda vàlidament constituït amb l’assistència
mínima d’una tercera part dels seus membres, essent necessària la presència de la
presidència o de la vicepresidència i de la secretaria.
6.6. La convocatòria de les reunions es farà personalment a la persona designada en
representació de cada entitat, organització o agent de salut. Si aquestes decideixen canviar
les persones que les representen hauran de comunicar-ho per escrit al secretari o secretària
del Consell per tal que s’efectuïn les noves designacions.
6.7. Els acords del Consell s’han d’adoptar per majoria simple dels assistents amb dret a vot.
Article 7. Atribucions de la presidència i de la vicepresidència
7.1. El president o la presidenta del Consell té les atribucions següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Representar al Consell.
Convocar i presidir les sessions del Consell.
Exercitar el seu dret de vot que serà de qualitat en el supòsit de produir-se empat.
Autoritzar, amb el vistiplau, totes les actes del Consell.
Elevar els acords del Consell a l’òrgan competent de l’Ajuntament de Manlleu.

7.2. El vicepresident o la vicepresidenta del Consell substitueix el president o la presidenta
en cas d’absència, de malaltia i de delegació expressa, supòsits en els que exercirà totes les
facultats i atribucions pròpies de la presidència.
Article 8. Modificació de la composició del Consell
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El president o la presidenta del Consell podrà proposar al Ple municipal la modificació o
l’ampliació de la composició d’aquest òrgan consultiu, variació que es farà efectiva, a partir
de la seva aprovació definitiva, segons el tràmit legalment establert.
Disposició final
Aquest Reglament, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 26 d’abril
de 2011, entrarà en vigor, una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbils
establert a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, l’endemà de la data de publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província.
Manlleu, 26 d’abril de 2011

F_FIRMA_7

Vist i plau
F_FIRMA_1

Signat electrònicament per:
La secretària
Maria Victòria Colom Canal

Signat electrònicament per:
L'alcalde
Pere Prat i Boix
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