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Realitzat ef tràmit d'exposició pública s'han
a1 'Iegacions per part de .l-'Of icina Antif rau de
mitjançant escrit de data 20 de novembre i amb
registre d' entrada 82014006916.

Vist I'informe emès en data 5 de gener de 2015 per
d'Acció Social- i Pol-ítiques d'Igualtat i el Iletrat
del-s serveis jurídics municipal, del que es desprèn:

presentat
CataÌunya

número de

Les al'Ìegacions presentades proposen en con¡unt una mil_fora
tècnica del- text normatiu i una cl-arificació d, alguns aspectes
del reglament, tant de caràcter general i de tècnica Ìegislativa
com d'aspectes vinculat.s amb fa transparència i I'accés a
I'informació.

la Cap
AS SCS SOT

a) Les següents modificacions
Reglament:

de I' articulat de .l-' esmentat

On deia:
"Article 1.- Constitució i natural_esa jurid.ica
De conf ormitat amb el que disposen l-'articLe 54 de l-a Ll-ei
L2/2007 de serveis socials, i e-zs articfes 3 i 24 del-
Decret 202/2009, de 22 de desembre, del.s òrgans de
participació i de coordinació def sistema catafà de
Serveis Social-s, amb I, objecte de faciLitar La
participació ciutadana en aquelJs àmbits de competència
municipaL que afectin o es refereixin a l_a població que
requereix de l-'atenció de-Zs Serveis Sociafs de Sant Joan
Despi".

Ara ditr:
Articl-e 1.- Constitució i natural-esa jurídica
Es crea el- Consell- Municipal de Serveis Social_s de Sant
Joan Despí, de conf ormitat amb el- que disposen l_, articl_e
54.2 de la Ll-ei 1-2/2001 de Serveis Soc j_als, i el Decret
202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació
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comunitària i de coordinació del Sistema Català de Serveis
Sociafs.
El Consefl Municipal de Serveis Sociafs de Sant .Ioan Despí,
és un òrgan coI'legiat de participació comunitària per a
l-'assessorament i la consufta en matèria de serveis
sociafs.
El Consell es regirà pef que fa a Ìa seva consÇitució i
règim de funcionament, p€r aIJ-ò que es disposa a.l-a Ll-ei l-a
Llei L2 /2001 de serveis socials, êl Reglament de
participació ciutadana de 1'Ajuntament de Sant Joan Despi,
aprovat per l'acord de Ple de data 29 de jutiol de 1999,
per .l- / ordenament j urídic l-ocal- en el- que resulti
d'apJ-icació i arnb caràcter supletori ef decret 202/2009.

On deia

"Articl-e 2. - Objecte

EL Consel-L l"lunicipal de Serveis SociaLs de Sant Joan Despí
és l'òrgan co7'legiat de participació comunitària per l-a
consul-ta en matèria de Serveis SociaLs a7 municipi.
Són objectius d'aquest Consel-L:

-Zes grans l-ínies estratègiques i
de-Zs,Serveis Sociafs al- munieipi de

a) Debatre
Ser'¿eis

a) Debatre
pr inc ipa Is
Despi.
b) Crear
generaI. "

e-Zs afers
Sant Joan

un espai estabLe d'intercanvi d'informacio

Ara diu:
Article 2.- Final-itats i objectius
Es l-a f inal-itat del- present consell integrar l-a
participació de la ciutadanj-a de Sant Joan Despí i de llurs
associacions en et àmbit del-s serveis socials.
D' acord amb el- que disposa I' ar|uicl-e: 24 del- de
202/2009, són funcions del Consell- I'elaboració
propostes , L'emissió d'informes sobre matèries
competència municipal en relació a serveis socials.
Són objectius d'aquest Consefl:
a) Debatre, fer propostes i suggeriments sobre l-es grans i
línies estratègiques i els afers principals defs Serveis
Sociafs af municipi de Sant Joan Despí.
b) crear un espai establ-e d/ intercanvi d'informació generaÌ

On deia:
"Article 3 - Funcions

sobre -Zes necessitats sociafs dins L'àmbit de-Zs
Social,s munlcipals.
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b) lnformar sobre l-a Cartera de Serveis municipaT, aixi com
de l-a corresponent memòria anuaf del- Departament de
Serveis Sociafs.
c) Detectar necessitats
propostes i suggeriments
i ser'¿eis.

de co7'lectius, tot reafitzant
de miLl-ora integral defs recursos

d) Aprovar eI reglament de funcionament intern def
I4unicipaL de Serveis Social-s.
e) Aftres que f'administració a fa qual estigui
e7s pugui encomanar."

diu:

Conse f l-

ad.s cr it

Ara

Article 3 Funcions

a) Debatre, fer propostes i suggeriments sobre fes
necessitats en matèria de Serveis Social-s
b) Informar sobre fa Cartera de Serveis municipals, així
com de la corresponent memòria anual del Departament de
Serveis SociaIs.
c) Detectar necessitats de coJ- 'lectius, tot real- j-tzant
propostes i suggeriments de milfora integral dels recursos
i serveis.
d) Aprovar el- reglament de funcionament intern del Consel-l-
Múnicipal de Serveis Social-s.
e) Altres que Ì'administració a J-a qual- estigui adscrit efs
pugui encomanar.

On deia:
"Articl-e 4. Composició
En ef Conseff Municipal de Serveis
col'Tegiat de participació i debat
representats tots el.s agents sociafs
deLs serveis social-s.

Sociafs com a òrgan
comunitari hi seran
impTicats en l-'ànbit

h) E1/Ia cap de Serveis Social-s de 7'Ajuntament de Sant
Joan Despí"

Ara diu:
Articfe 4. Composició
En ef Consel-f Municipal de Serveis Socials com a òrgan t

- cof'legiat de participació, proposta i debat comunitari hi
seran representats tots el-s agents social-s implicats en
l-' àmbit dels serveis social-s .

h) EI/Ia cap de Serveis Social-s de 1'Ajuntament de Sant
Joan Despí que actuarà com a secretari/ària

On deia:
"Articl-e 7. - Funcionament
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Hi haurà un mínim
Pfenari, eue és
Consef l-. "

Ara diu:

sessions anual-s ordinàries en
de màxima representació deL

de dues
I'òrgan

Art.icle 7.- Funcionament

Hi haurà un mínim de dues sessions anuals ordinàries en
Pl-enari, òrgan de màxima representació del ConseII. Les
sessions tindran caràcter públic i es donarà publicitat
adient de Ìa convocatòria, així com de fes actes de Ies
sessions, üD cop hagin estat aprovades. També es podran
convocar sessions extraordinàries, sempre que es considerin
necessàries pel bon funcionament del Consell, per debatre o
informar sobre aquells assumptes de rel-Ievància en el àmbit
dels serveis socials.

On deia:
" D TS POS TC TÓ ADD TC TONAL

El- f uncionament intern del- Consef f Municipal de Ser'¡e-is
Sociafs es reguTarà pel Reglament de Règin Intern aprovat
peJ mateix Consel-f en sessjó plenària"

Ara diu:
DTSPOS]CIÓ APOTCTONET,

El funcionament intern del Conseff Municipal de Serveis
Sociafs es regularà pel Reglament de Règim Intern aprovat
pef mateix Consefl en sessió plenària, un cop aprovat, es
publicarà a la pàgina web de I'Ajuntament i en al-tres
mit j ans, pêr tal d'assegurar el- seu coneixement per l-a
ciutadania.

b) La no procedència d'estimar el- suggeriment relatiu a l-a
creació d'un òrgan cof'legiat de caràcter permanent designat pe1
plenari per taI de garantir el- funcionament del consell entre
fes cel-ebracions de fes sessions del plenari, ja que en la nova
redacció donada a l-' article 7 del- Reglament es recuf l- que el-
plenari pugui celebrar totes fes sessions extraordinàries que
estimi adients per taf d'aprovar assumptes d'especial-
rell-evància.

Atès que el present. expedient no resulta necessària I'existèncra
de crèdit adequat i suficient.
Per tot el- que s'ha exposat l-'Alcal-de-President proposa ef Ple
Municipal I'adopció dels següents acords:
Primer. Resol-dre Ies al 'Iegacions presentades per f'Oficina
Antifrau de Catalunya a I'aprovació inicial del- REGLAMENT DEL
CONSELL MUNTCIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE SANT JOAN DESPÍ, d'acoTd
amb l-'informe tècnic de data 5 de gener de 201'5 transcriL a Ia
part expositíva de l-a present proposta
S'estimen i s'incorporen al- text del Reglament el-s suggeriment i
al'legacions efectuades per l'Oficina Antifrau de Catalunya a
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excepció deÌ suggeriment rel-atiu a Ia creació d, un òrgan
col'legiat de caràcter permdnent designat pel plenari per tal de
garantir el- funcionament del consefl- entre fes cel-ebracions de
l-es sessions def plenari , ja que en la nova red.acció donada a
l-' article 7 deI Reglament es recul-l que el_ plenari pugui
cel-ebrar totes les sessions extraordinàries que estimi adients
per tal d'aprovar assumptes d'especial- ref_Levància.
Segon. Aprovar definitivament el- REGI,AMENT DEL CONSELI MUNICIpAL
DE SERVEIS SOCIALS DE SANT JOAN DESPÍ, incorporant les
determinacions incl-oses en el-s apartats precedents de ra present
proposta. El- text definitiu aprovat és el_ següent:
IIFJEGrÃT4ENT DEL CONSELL MT'NTCIPAL DE SSRVEÍS SOCTALS DE SATTT ,].OAIíT
DESPÍ

PREj;MB| L
La Constitució Espanyola de 7978, disposa aL seu articLe 9.2 que
correspon als poders púb7ics eI promoure Les condicions per taf
que Ia Ll-ibertat i l-a iguaTtat de f individu i deLs grups en e_Zs
qua ls s' integra s iguin rea l-s i ef ect ives ; a ixi com . remoure e-ls
obstacLes que n'impedeixin o en dificul_tin la plenitud i
facifitar fa participació de tots eLs ciutad.ans en l_a vida
politica, econòmica, cuLturaL i sociaL. Tanmateix, reconeix, a
L'articLe 23, ef dret defs ciutadans a participar en el.s afers
públics.
L'Estatut d'autonomia de Catalunya, recuL7 a l_, articl_e 24, el.s
drets de -les persones en l-, àmbit def s Serveis SociaLs. La
promoció per part deLs Poders Públ-ics de La cohesió i el_
.benestar social, aixi com el- foment de La participació sociaf en
7'eJaboració, La pres tació i l-'aval-uació de Les poLítiques
publiques es consaqren al-s articl-es 42 i 43, respectivament.
ELs drets rel-atius a l-a fnformació i participacio ciutadana
reconeguts per fa Constitució Espanyola i f'Estatut d'Autonomia
de CataJunya, es troben tanbé recol-Lits en Tegislació reguladora
deL Règim Local-, d'una banda al-s articLes 24 i 69 de l_a Ll_ei
7/7985, de 2 d'abril, Reguladora de -les Bases del- Règin Loca7,
en reLació amb f 'ànbit estataf . I per al-tra, als articl,es 4B i
62 deL Decret LegisTatiu 2/2003, de 28 Q,abril, pef qual
s'aprova el- Text refós de l-a Ll-ei municipal i de règim l_ocal_ de
Catalunya, eD relació anb f'ànbit autonòmic, Çue, per a
facifitar aquesta participació ciutadana en l_a gestió de-Zs
assumptes municipars, instrumenten dos mecanismes fonamentars, t
bé en La creació d'òrgans territorial-s de gestió desconcentrada
bé per La creació d'òrgans sectoriafs que compLementin
7' organització municipa 7.

La LLei de 72/2007 , d' 77 d'octubre, de Serve js Social_s t en el_
seu Títo7 IV, concreta La participació civica aLs sen¡eis
social-s. L'articl-e 49 recul-l- expJicitament el.s Consel_l_s LocaLs
de Serveis Social-s com a òrgans de participació ciutadana i
associativa. Tanmateix, l-'article 54 de l_a mateixa LLei
estabfeix TtobTigacio, per part de-Zs ajuntaments Su¿ estiguin
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IegaTment obligats a prestar serveis sociaJs, a constituir un
Consel-l- de Ser'¿ei s Sociaf s.

lulés recentment, €f Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels
òrgans de participació i de coordinació del- Sistema Catafà de
.Ser'¿eis SociaTs, disposa a l-'articfe 24 els consef fs municipals
de serveis sociaLs.
rirot t
DT SPO S f CÍON^9 GE¡TER.A¿S

ArticTe 7.- Constitueió i naturalesa jurídica
Es crea el. Consefl- Municipal de Serveis Social-s de Sant Joan
Despi, de conf ormitat amb el- que disposen L'articLe 54.2 de l-a
Ll-ei 72/2007 de Serveis Socials, i ef Decret 202/2009, de 22 de
desemJcre, defs òrgans de participació comunitària i de
coordinació def Sistema Catafà de Serveis Sociafs.
Ef ConseLf MunicipaT de.9erveis SociaLs de Sant Joan Despi, és
un òrgan co7'legiat de participació comunitària per a
l-'assessorament i l-a consuLta en matèria de serveis sociaLs.
Ef Consel-J es regirà peJ que fa a La seva constitució i règim de
funcionamentt per aLJò que es disposa a l-a Ll-ei fa Lfei 72/2007
de serveis sociaLs, êf Reglament de participació ciutadana de
I'Ajuntament de Sant Joan Despít aprovat per l-'acord de Pfe de
data 29 de juliol de 7999, per 7'ordenament jurídic Local- en e-l
que resufti d'aplicació i anb caràcter supletori el- decret
202/2009.

ArtícLe 2.- Einal.ítats i objeetius
Es La final-itat del present conseff integrar la participació de
l-a ciutadania de Sant Joan Despi i de Lfurs associacions en ef
ànbit deLs serveis sociaLs.
D'acord amb el- que disposa l-'articl-e 24 deL decret 202/2009, són
funcions deL ConseLl- l-'el-aboració de propo,stes, f 'emissió
d'informes sobre matèries de competència municipaT en rel-ació a
serveis social-s.
Són objectius d'aquest Conseff:
a) Debatre, fer propostes i suggeriments sobre -Zes qrans finies
estra tègiques i e-Zs afers principals deLs Serveis Social-s af
municipi de Sant Joan Despi.
b) Crear un espai estab-le d'intercanvi d'informació general
Article 3.- f'uneions
a) Debatre, fer propostes i suggeriments sobre Les necessitats
en matèria de Serveis Social-s.
b) Informar sobre La Cartera de Serveis municipaT, aixi com de
l-a corresponent memòria anuaf def Departament de ,Serveis
Socia fs
c) Detectar necessitats de co7'7ectius, tot reafitzant propostes
i suggeriments de miffora integraL deLs recursos i serveis.

Car¡í Cel irií¡ I
tel ir: .i3ci{jr: :)a f ¿j). !13 4¿j0 LìO

55
08970 S,ani ,Joan D,.spi

t



AJUNTA\4ENT DE

SANTJOAN DESPÍ

d) Aprovar el- reglament de funcionament
Municipal de Serveis Sociafs.
e) Al-tres que l-'administració a l-a qual
pugui encomanar.
TiToL Tr
COMPOSTCTó Z IIWC¡OÑAMEÑT DEL COÑSELL

ArtieTe 4. - Coryosíció

intern del- Consel-f

estigui adscrit el-s

En el_ conseLl_ Municipal de serveis sociafs com a òrgan
col.tegiat de participació, proposta i debat comunitari hi seran
representats tots el.s agents sociafs implicats en L'ànbit deLs
ser'¿eis social-s.
La composició és fa següent:

a) L'Afcafde/ssa, o eJ/]a Regidor/a en qui deleguit Çue ocupatà
7a presidència
b) Ef/Ia Regidor/a de Serveis Social-s, Qüê ocupatà La

vicepresidència.
c) E1/la Regidor/a d'Educació
d) EL/la aegidor/a de Sanitat
e) El-/l,a Regidor/a de Participació Ciutadana
f) EL/la Regidor/a de Gent Gran

s) una persona representant de cada grup poTitic municipaT amb

representació aL Pfe.
h) E1/]a cap de ,gervejs sociafs de J'Ajuntament de sant Joan
Despí que actuarà com a secretati/ària
i) Representació de -Z.es associacions i entjtats d'iniciativa
sociaf que mantinguin una vincul-ació anb eLs Serveis Sociafs de
7'Ajuntament en eLs d.iferents àmbits:

. Una persona representant de cada entitat de l-'ànbit de Les
persones anb dependència i/o diversitat funcional-.

. (Jna persona representant de cada entitat de L'ànbit de Les
d.rogodependències i La sal-ut mentaL.

. (Jna persona representant de cada entitat de l-'ànbit de l-a

inf ància i adol-escència.
. [Jna persona repre,sentant deJ- Conse]-f de Les Dones.
. [Jna persona representant de]- consel-l- Municipaf d'Educació.
. Una persona representant def ConseLL de Sal-ut.
. Una persona representant de cadascuna de -Zes associacions -l

de veins i veines de l-a ciutat.
. Una persona representant de l-a Comissió de Gent Gran.
. (Jna persona representant de Les persones usuàries defs

serveis sociaLs båsics de competència municipaT-
j) una persona representant de cada sindicat majoritati present
a7 municipi.
Artj;ejle 5.- Natvralesa jurí¿lica de 7es associaeíons, entitats i
sind; cats representats
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Aquestes personaTitats jurídiques hauran d'estar TegaIment
constituîdes , tenir presència en l-'ànbit territoriaL de La
ciutat, i hauran de ser democràtiques i pluralistes.
Article 6.- Paritat
En e-Z procés de constitució deL Consel-L MunicipaT de Servejs
SociaLs, f'Ajuntament vetflarà raonabfement pet taL que fa seva
composició respongui al- principi d'igualtat entre dones i homes,
tot procurant una participació paritària entre eLs mateixos.
Article 7.- Euncionament

Hi haurà un minim de dues sessions anuals ordinàries en Plenari,
òrgan de màxima representació del- Conseff. Les sessions tindran
caràcter públic i es donarà pubTicitat adient de fa
convocatòria, aixi com de -Zes actes de -Zes .sessions , ufr cop
hagin estat aprovades. Tanbé es podrah convocar sessions
extraordinâries, sempre que es considerin necessârjes pef bon
funcionament def Consel-L, pêr debatre o informar sobre aquells
assumptes de rel-l-evància en el- ànbit de-ls serveis social-s.
TiToL TTT
CONSTTTUCTO OgN CONSELL
Article 8.- Designaeió membres

Per a l-a designació, i posterior nomenament de Les persones
representants de cada sector es trametrà una convocatòria per
part de I'Ajuntament. Cada entitat comunicarà a 7'Ajuntament l-a
persona designada per formar part def Conseff Municipal de

^9erveis Sociaf s -

La persona que representi a J.es persones usuâries de-ls serveis
social-s seran escol-l-ides entre aquelTes que formin part de La
xarxa de servels sociaLs municipals i que manifestin el- seu
desig de participar en el- conseff.
Article 9.- Sessió de constitució
Per a fa constitució deL Consel-L es reuniran tots e]s i Les
membres en una sessió extraordinària convocada a tal efecte en
data fixada i anb 7a següent ordre def dia:

7. Constitució i expTicació de 7'objecte, funcions i
funcionament generaJ de 7'òrgan deL Consel-L Municipal de
Serveis SociaLs
2. Fixació de fa data de -les reunions ordinàries deL t

Pfenari
3. Presentació i aprovació, si s'escau, def RegTament de
règim intern.

DTSPOSICTO AÐDÍCTONAL
EL funcionament intern deL Consefl- Municipal de Serveis Sociafs
es regularà pef Reglament de Rèçrin Intern aprovat pel mateix
Consel-f en sessió pTenària, un cop aprovat, es pubTicarà a fa

CatrÍ <lel l"iig, 9
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pàgina web de 7'Ajuntament i en al-tres nitjans, PeÍ taf
d.'assegurar el- seu coneixement per Ia ciutadania.
DLSPOSTCTO Í'TNAL PRTMER;A

En a7l-ò no previst en aquest RegTament, eI ConseLf Municipal de
Serveis Social-s es regula peJs articl-es 22 i següents de fa Lfei
de Rèçrim Juridic de Les Administracions PúbLiques i deL
Procediment Administratiu, pef Decret 202/2009 del.s òtgans de
participació i de coordinació deJ- Sistema Catal-à de .Serve js
Social-s, i per La resta de fa legisTació autonòmica i estataf
d'aplicació.
DTSPOSÍCTO ETNAL SEGONA
Aquest reglament entrarà en vigor un cop hagi estat publicat e7
seu text íntegr'e en eL ButLletí Of icial- de La Província de
Barcel-ona i hagi transcorregut ef termini previst per fa LLei
7/7985, de 2 d'abril, reguladora de fes Bases de règim loca7, i
restarà en' vigor fins que el- Pl-e de 7'Ajuntament no acordi La
seva modificació totaL o parcial, o 7a seva derogació."
Tercer. Donar compte def present acord a la Subdelegació del-
Govern a Barcelona i afa Direcció General- d'Administració Local
del Departament de Governació de l-a Generalitat de Catalunya als
efectes previstos a l'art.65.2 de Ia Ll-ei 7/1985, de 2 d'abr:_L,
Reguladora de Ies Bases de Rèqim Local-.

QuarÈ. Publ-icar eI text íntegre transcorregut el- termini de 15

dies hàbils des de fa comunicació prevista a J-'apartdt anterior.
De conformitat amb el- gue determina l-'art . 10.2 de Ia ll-ei
7 /7985 Ia publ-icació del text íntegre del Reglament tindrà ll-oc
al- Butlletí Oficial de fa Província, af tauler d'anuncis de l-a
Corporació, i es trametrà ressenya al- Diari Oficial de l-a
General-itat que faci referència af BOP en el- qual hagi estat
publicat eI text íntegre, als efectes d'iniciar Ia seva
vigència.
Cinquè. Notificar aquest acord a 1'Oficina Antifrau de
Catalunya-, âI Departament de Benestar i Famíl-ia de l-a
Generalitat de Catalunya i als departaments d'Acció Social i
Familia i Secretaria municipals.
Contra efs precedents acords no podeu interposar cap recurs en
via administrativa. No obstant això, de conformitat amb I/art.
44 de fa LIei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de l-a
jurisdiccíó contenciosa administrativa, podeu efectuar el-
requeriment que estabfeix eI cit.at articÌe, en el termini de dos I
mesos comptats des de l-'endemà de la recepció de fa notificació.

AÌternativament, podreu interposar recurs contenciÓs
administratiu davant el-s jutjats contenciosos administratius de
J-a província de Barcelona, en ef termini de dos mesos a comptar
des del- dia següent aI de Ia recepció d'aquesta notificació.

si s'opta per l-a interposició del requeriment en vla
administrativa, transcorregut un mes des de l-a seva interposició
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sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci
administratiu i a partir de f'endemà podreu interposar recurs
contenciós administratiu davant el-s jutjats contenciosos
administratius de l-a província de Barcel-ona en el- termini de dos
mesos. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs
que es consideri convenient.

Sant .Ioan Despí, 13 de març de 2015

T,a Secretària p.d. (Tècnic jurídic de Secretaria)
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