
NORMATIVA DEL CONSELL DE SALUT 
 
CAPÍTOL I: NATURALESA I ÀMBIT 
 
Art. 1.- El Consell Municipal de Salut de Sant Joan  Despí es 
configura com organisme públic de consulta, de part icipació 
i de coordinació, de tota la ciutadania en tot el q ue te a 
veure amb la salut  en el terme municipal de Sant Joan Despí. 
 
CAPÍTOL II: OBJECTIUS 
 
Objectius  
 
1 - Mantenir un corrent d'informació, estudi i deli beració 
entre l'administració municipal i els diferents sec tors de 
la comunitat sanitària sobre totes les actuacions, 
planificacions i problemàtica general que afecta al s centres 
sanitaris del municipi i d’altres a què es deriven els 
usuari/àries, amb l'objectiu d'aconseguir un nivell  
d'infraestructura sanitària i de qualitat de la san itat que 
asseguri la salut integral dels ciutadans.                                     
 
2 - Possibilitar que les línies d'actuació del depa rtament 
de sanitat de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, mitj ançant la 
participació, compti amb la consulta i assessoramen t dels 
sectors implicats. 
 
3 - Sensibilitzar a tota la població, entitats i ci utadans 
en particular, sobre la importància de la participa ció 
ciutadana en l’educació, promoció i protecció  de la salut. 
 
4 - Crear canals de col ⋅laboració entre tots els sectors en 
l'organització d'actuacions de caràcter local i/o d els 
centres sanitaris. 
 
5 - Establir un marc de participació i aportació ci utadanes 
en diferents actuacions en el camp de la salut de l a nostra 
població, canalitzant els acords i propostes cap a 
l'Administració que correspongui. 
 
6 - Vetllar pel compliment del mapa sanitari del no stre 
municipi. 
 
 
CAPÍTOL III: FUNCIONS 
 
 
Funcions  
 
- El·laboració de la proposta de programació corres ponents a 
les activitats de salut pública. 
 



- Avaluació de les activitats pròpies de salut públ ica. 
 
- Proposar i avaluar els resultats referents a actu acions 
puntuals a impulsar en matèria de salut pública. 
 
- Endegar i mantenir els instruments i mecanismes d e treball 
per disposar d'una valoració multidisciplinària del s 
programes i activitats de salut pública. 
 
- Verificar que les actuacions municipals s'adeqüin  a la 
normativa sanitària i es desenvolupin d'acord amb l es 
necessitats socials del municipi. 
 
- Promoure la participació de la comunitat en els c entres i 
els establiments sanitaris. 
 
Pel desenvolupament de les funcions encomanades,  
L'Ajuntament ha de facilitar al Consell la document ació i 
els mitjans necessaris.           
 
 
CAPÍTOL IV: COMPOSICIÓ 
 
 
Composició  
 
- Alcalde com a president o Regidor/a en qui delegu i. 
 
- Regidor/a de Serveis Socials. 
 
- Coordinador/a de l’Agència de Salut Pública. 
 
- Coordinador/a ABS Les Planes. 
 
- Coordinador/a ABS Sant Joan Despí 1. 
 
- Coordinador/a CAS Fontsanta. 
 
- Representants d'Associacions de Veïns del municip i. 
 
- Representants dels grups polítics municipals. 
 
- Representats de entitats de Sant Joan Despí adscrit es a                          
Sanitat. 
 
Els representants estaran escollits per delegació d e 
l’entitat a la qual pertanyen, sempre assistiran el s 
mateixos a les sessions, canviant els seus membres quan 
canviï la corporació o quan així ho consideri l’ent itat. 
La no assistència a més de dues sessions del Plenar i donarà 
lloc a un nomenament per part de l’entitat d’un nou  membre 
de la mateixa. 



 
 
CAPÍTOL V: RÈGIM DE FUNCIONAMENT 
 
 
Règim de Funcionament  
 
1 -El Plenari del Consell Municipal de Salut s'ha d e reunir, 
com a mínim, un cop cada sis mesos, també ho podrà fer a 
proposta de la Comissió Permanent, per iniciativa d el seu 
President o bé a sol·licitud d’una quarta part dels  membres 
que el componen els quals cursaran la convocatòria oportuna 
amb els assumptes a tractar.  
La durada del Plenari no superarà 1:30 o 2:00 hores . 
 
2 -Les resolucions o els acords s'han d'adoptar per  majoria 
simple dels membres presents, i el/la  President/a n'ha de 
dirimir els empats. 
 
3 -El Consell Municipal de Salut pot crear les comi ssions 
específiques i els grups de treball que consideri n ecessaris 
amb vista al desenvolupament adequat de les seves c omeses. 
 
CAPÍTOL VI: ORGANITZACIÓ 
 
Organització  
 
El Consell Municipal de Salut de Sant Joan Despí, q ueda 
estructurat pels següents Òrgans de Govern: Preside nt/a, 
Secretari/a, Plenari del Consell, Comissió permanen t i 
Comissió de treball. 
 
1 – El/la President/a. 
 
1.1- El/la President/a del Consell Municipal de Sal ut recau 
en la/el Regidor/a de Sanitat que actua com a tal p er 
delegació de l'Alcalde. 
 
1.2- Són funcions del/la President/a: 
 
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reun ions, 
moderar els debats i dirimir els empats amb vot de qualitat. 
 
b) Ostentar oficialment la representació del Consel l en tots 
els actes i procediments que calgui. 
 
c) Convocar, en cas necessari, a representants que pel tema 
a tractar, es valori que hagi d'estar present. 
 
2 – El/la  Secretari/a. 
 
2.1- Actuarà com a Secretari/a del Consell  la tècnica del 



departament de Sanitat. 
 
2.2- Són funcions del/la Secretari/a: 
 
a) Assistir amb veu però sense vot a les sessions d el 
Plenari del Consell, Comissió Permanent i Comissió de 
Treball. 
 
b) Fer el seguiment de les actes de les reunions i custodiar 
tota la documentació del Consell. 
 
c) Certificar els acords amb el vist i plau del/la 
President/a,  tramitar i arxivar la correspondència  i 
documentació. 
 
d) Vetllar perquè les trameses de documentació arri bin 
oportunament. 
 
e) Elaborar la memòria anual de les activitats 
desenvolupades pel Consell, els estudis realitzats i les 
propostes aprovades. 
                                  
3 - El Plenari del Consell. 
 
3.1- El Plenari del Consell queda constituït per la  
totalitat dels membres a que es fa referència en el  capítol 
IV de composició del present reglament. 
Tots els membres del Plenari poden proposar temes a  tractar 
i que aquests siguin inclosos a l’ordre del dia. 
 
3.2- Són funcions del Plenari del Consell les següe nts: 
 
a) Aprovar el Reglament de Règim Interior que concr eti i 
ampliï el contingut del present Reglament. 
 
b) Escollir els membres de la Comissió Permanent. 
 
c) Aprovar els programes d'actuació del Consell. 
 
d) Aprovar la memòria anual elaborada pel/la Secret ari/a. 
 
e) Demanar informació i documentació sobre qualsevo l matèria 
o actuació que afecti al camp d'actuació del  Consell. 
 
f) Elevar informes i propostes a la Generalitat de 
Catalunya, a l'Ajuntament de Sant Joan Despí i a qu alsevol 
altra administració sanitària sobre qüestions relac ionades 
amb les seves competències. 
 
g) Elaborar planificacions, actuacions i informes. 
 
Convocatòria del Plenari 



1.-Les convocatòries de les sessions del Plenari pe rtoca a 
la presidenta i serà lliurada a tots els membres am b una 
antelació mínima de quinze dies hàbils, excepte les  
extraordinàries que serà de quatre dies. Inclourà l ’ordre 
del dia de la sessió i tota la informació sobre els  temes 
objecte de la convocatòria haurà d’estar a disposic ió dels 
membres en el mateix termini.  
Es promourà la utilització telemàtica de les notifi cacions 
tot i que s’haurà de garantir que la mateixa arribi  a tots 
els membres. També es publicarà a la pàgina web de 
l’Ajuntament i a les xarxes socials per garantir qu e arribi 
a tota la ciutadania. 
2.-Per la vàlida constitució de l’òrgan a efectes d e la 
celebració de les sessions es requerirà la presènci a del/de 
la President/a, del/de la secretari/a o de qui lega lment els 
substitueixen, i un terc dels membres de ple dret. 
3.-Actes i publicitat. Les actes de les sessions de l 
plenari, tant ordinàries com extraordinàries, s’han  d’enviar 
als membres del plenari en el termini màxim de 30 d ies des 
de la data de la seva celebració i també es publica ran a la 
pàgina web municipal. 
 
4 - La Comissió Permanent. 
 
4.1- La Comissió Permanent queda composada pels seg üents 
membres: 
 
a) La/el President/a, que serà el mateix del Consel l. 
b) La/el  Secretari/a, que serà el mateix del  Consell. 
c) Dos representants de partits polítics, dos repre sentants 
d’associacions de veïns i dos representants d’entit ats de 
Sant Joan Despí adscrits a Sanitat. Es podrà canvia r 
anualment per donar la possibilitat de participar a  tots els 
membres del plenari. 
  
4.2- La Comissió Permanent queda facultada per exer cir les 
següents competències: 
 
a) Planificar el calendari de sessions del Plenari del 
Consell. 
 
b) Preparar l'ordre del dia. 
 
c) Preparar temes, informes, propostes i estudis pe r a ser 
debatuts en el Plenari. 
 
d) Portar a terme els encàrrecs que li hagin estat 
encomanats pel Plenari. 
                                                               
e) El ⋅laborar la proposta de règim intern que aprovarà el  
Plenari. 
 



f) Assessorar al/la Secretari/a en l'elaboració de la 
memòria anual. 
 
g) Coordinar el treball de les Comissions. 
 
 
5- Les Comissions de Treball. 
 
5.1- Les Comissions de treball són unes Comissions 
específiques per portar a terme una funció concreta . 
 
5.2- La seva creació, composició, contingut i durac ió vindrà 
donada per l'acord del Plenari del Consell. 
 
 
Sant Joan Despí, 8 de febrer de 2017 
 
 
El/la Regido/a de Sanitat 


