
EXPEDIENT: ASGE2014000009 X2014003174 
ASSUMPTE:  Proposta  d'aprovació  del  REGLAMENT  DEL  CONSELL 
MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE SANT JOAN DESPÍ

SECRETARIA 

María  Teresa  Cavero  Ramírez,  Secretària  de  l’Ajuntament  de 
Sant Joan Despí  en virtut de l’article 2g  del RD 1732/1994

CERTIFICO: 

Que, l’Ajuntament Ple, en sessió Ordinària celebrada el dia 
18/setembre/2014,  adoptà,  entre  d’altres,  l’acord  literal 
següent:

 
Vist que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, 
estableix  a  l' article  4  que  un  dels  objectius  de  les 
polítiques de serveis socials ha de ser el de "promoure la 
participació,  l'associacionisme,  l'ajuda  mútua,  l'acció 
voluntària i les altres formes d'implicació solidària en els 
afers de la comunitat".

Vist que l’article 49 de la Llei 12/2007 estableix els òrgans 
de  participació  ciutadana  i  associativa  i  que  el  Decret 
202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i 
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, desenvolupa 
i defineix els diferents òrgans reconeguts en la Llei 12/2007 
de serveis socials.

Atès que el Consell Municipal de Serveis Socials, és l’òrgan 
de participació ciutadana per excel·lència a l'àmbit local.

Vist que l’article 54 de la Llei 12/2007 estableix l’obligació 
de constituir un consell municipal de serveis socials, per 
part dels Ajuntaments prestadors de serveis socials i que el 
Decret 202/2009 crea el Registre dels consells de participació 
de  serveis  socials,  depenent  del  Departament  de  Benestar 
Social i Família, com a instrument de comunicació entre els 
òrgans de participació del sistema.

Vist  l’esborrany  del  Reglament  del  Consell  Municipal  de 
Serveis Socials de Sant Joan Despí, elaborat pel departament 
d’Acció Social i Polítiques d’Igualtat municipal i que figura 
a l’expedient en tràmit.

Vist  l’informe  de  la  cap  d’Acció  Social  i  Polítiques 
d’Igualtat.
Vist l’informe del lletrat assessor de data 9 de setembre de 
2014.
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Atès  que  el  present  expedient  no  resulta  necessària 
l’existència de crèdit adequat i suficient.

Per tot el que s’ha exposat l’Alcalde-President proposa el Ple 
Municipal l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar inicialment el REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL 
DE SERVEIS SOCIALS DE SANT JOAN DESPÍ, segons document adjunt 
que  s’incorpora  a  la  present  proposta  formant  part  de  la 
mateixa a tots els efectes.

Segon. Exposar al públic aquest acord per un termini de 30 
dies, mitjançant inserció d’anuncis al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a un dels mitjans de comunicació escrita diària 
i  al  taulell  d’edictes  de  l’Ajuntament.  Transcorregut  el 
període  indicat  sense  haver  formulat  cap  al·legació, 
s’entendrà  aprovat  definitivament  sense  necessitat  de  cap 
acord exprés. 

Tercer.  Aprovat  definitivament  el  REGLAMENT  DEL  CONSELL 
MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE SANT JOAN DESPÍ, es publicarà 
integrament el text del mateix al BOP, entrant en vigor un cop 
transcorreguts 15 dies a partir de la seva total publicació.

Quart. Iniciar en el termini màxim de dos mesos a comptar des 
de l’entrada en vigor d’aquest reglament els tràmits oportuns 
per a la constitució del Consell Municipal de Serveis Socials, 
del qual es donarà compte a l’Ajuntament Ple.

Cinquè.  Donar trasllat del present acord al Departament de 
Benestar  i  Família  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  als 
departaments d’Acció Social i Família i Secretaria municipals.

Sisè.  Remetre  còpia  íntegra  i  fefaent  del  reglament  a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

ANNEX:
“REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE SANT JOAN 
DESPÍ 

PREÀMBUL

La Constitució Espanyola de 1978, disposa al seu article 9.2 que 
correspon als poders públics el promoure les condicions per tal que 
la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals 
s’integra siguin reals i efectives; així com remoure els obstacles 
que  n’impedeixin  o  en  dificultin  la  plenitud  i  facilitar  la 
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, 
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cultural i social. Tanmateix, reconeix, a l’article 23, el dret dels 
ciutadans a participar en els afers públics.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, recull a l’article 24, els drets 
de les persones en l’àmbit dels Serveis Socials. La promoció per 
part dels Poders Públics de la cohesió i el benestar social, així 
com  el  foment  de  la  participació  social  en  l'elaboració,  la 
prestació i l'avaluació de les polítiques publiques es consagren als 
articles 42 i 43, respectivament. 

Els  drets  relatius  a  la  informació  i  participació  ciutadana 
reconeguts per la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, es troben també recollits en legislació reguladora del 
Règim Local, d’una banda als articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb 
l’àmbit  estatal.  I  per  altra,  als  articles  48  i  62  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, en relació amb 
l’àmbit  autonòmic,  que,  per  a  facilitar  aquesta  participació 
ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, instrumenten dos 
mecanismes fonamentals, bé en la creació d’òrgans territorials de 
gestió  desconcentrada  bé  per  la  creació  d’òrgans  sectorials  que 
complementin l’organització municipal.

La Llei de 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, en el seu 
Títol  IV,  concreta  la  participació  cívica  als  serveis  socials. 
L’article 49 recull explícitament els Consells Locals de Serveis 
Socials  com  a  òrgans  de  participació  ciutadana  i  associativa. 
Tanmateix, l’article 54 de la mateixa Llei estableix l’obligació, 
per part dels ajuntaments que estiguin legalment obligats a prestar 
serveis socials, a constituir un Consell de Serveis Socials.

Més recentment, el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans 
de  participació  i  de  coordinació  del  Sistema  Català  de  Serveis 
Socials, disposa a l’article 24 els consells municipals de serveis 
socials.

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Constitució i naturalesa jurídica

De conformitat amb el que disposen l’article 54 de la Llei 12/2007 
de Serveis Socials, i els articles 3 i 24 del Decret 202/2009, de 22 
de  desembre,  dels  òrgans  de  participació  i  de  coordinació  del 
Sistema Català de Serveis Socials, amb l’objecte de facilitar la 
participació ciutadana en aquells àmbits de competència municipal 
que afectin o es refereixin a la població que requereix de l’atenció 
dels Serveis Socials de Sant Joan Despí

Article 2.-  Objecte

El  Consell  Municipal  de  Serveis  Socials  de  Sant  Joan  Despí  és 
l’òrgan col·legiat de participació comunitària per la consulta en 
matèria de Serveis Socials al municipi.

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí



Són objectius d’aquest Consell:

a) Debatre les grans línies estratègiques i els afers principals 
dels Serveis Socials al municipi de Sant Joan Despí.

b) Crear un espai estable d’intercanvi d’informació general

Article 3.- Funcions

a) Debatre sobre les necessitats socials dins l’àmbit dels Serveis 
Socials municipals.

b) Informar sobre la Cartera de Serveis municipal, així com de la 
corresponent memòria anual del Departament de Serveis Socials.

c) Detectar necessitats de col·lectius, tot realitzant propostes i 
suggeriments de millora integral dels recursos i serveis.

d) Aprovar el reglament de funcionament intern del Consell Municipal 
de Serveis Socials

e) Altres que l’administració a la qual estigui adscrit els pugui 
encomanar.

TÍTOL II

COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL 

Article 4.-  Composició 

En el Consell Municipal de Serveis Socials com a òrgan col·legiat de 
participació  i  debat  comunitari  hi  seran  representats  tots  els 
agents socials implicats en l’àmbit dels serveis socials.

La composició és la següent:

a) L’Alcalde/ssa, o el/la Regidor/a en qui delegui, que ocuparà la 
presidència.

b) El/la   Regidor  /a  de  Serveis  Socials,  que  ocuparà  la 
vicepresidència.

c) El/la Regidor/a d’Educació 

d) El/la Regidor/a de Sanitat

e) El/la Regidor/a de Participació Ciutadana

f) El/la Regidor/a de Gent Gran

g) Una persona representant de cada grup polític municipal  amb 
representació al Ple.

h) El/la cap de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Joan Despí

i) Representació de les associacions i entitats d’iniciativa social 
que  mantinguin  una  vinculació  amb  els  Serveis  Socials  de 
l’Ajuntament en els diferents àmbits:

 Una persona representant de cada entitat de l’àmbit de les 
persones amb dependència i/o diversitat funcional.

 Una persona representant de cada entitat de l’àmbit de les 
drogodependències i la salut mental.

 Una persona representant de cada entitat de l’àmbit de la 
infància i adolescència.

 Una persona representant del Consell de Les Dones.
 Una persona representant del Consell Municipal d’Educació.
 Una persona representant del Consell de Salut
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 Una persona representant de cadascuna de les associacions de 
veïns i veïnes de la ciutat

 Una persona representant de la Comissió de Gent Gran
 Una persona representant de les persones usuàries dels serveis 

socials bàsics de competència municipal
j) Una persona representant de cada sindicat majoritari present al 

municipi.

Article  5.  Naturalesa  jurídica  de  les  associacions,  entitats  i 
sindicats representats

Aquestes  personalitats  jurídiques  hauran  d’estar  legalment 
constituïdes, tenir presència en l’àmbit territorial de la ciutat, i 
hauran de ser democràtiques i pluralistes.

Article 6. Paritat

En  el  procés  de  constitució  del  Consell  Municipal  de  Serveis 
Socials,  l’Ajuntament  vetllarà  raonablement  per  tal  que  la  seva 
composició respongui al principi d’igualtat entre dones i homes, tot 
procurant una participació paritària entre els mateixos.

Article 7.- Funcionament

Hi haurà un mínim de dues sessions anuals ordinàries en Plenari, que 
és l’òrgan de màxima representació del Consell. 

TÍTOL III

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL

Art. 15.- Designació membres

Per  a  la  designació,  i  posterior  nomenament  de  les  persones 
representants de cada sector es trametrà una convocatòria per part 
de l’Ajuntament. Cada entitat comunicarà a l’Ajuntament la persona 
designada per formar part del Consell Municipal de Serveis Socials. 

La  persona  que  representi  a  les  persones  usuàries  dels  serveis 
socials seran escollides d’entre aquelles que formin part de la 
xarxa de serveis socials municipals i que manifestin el seu desig de 
participar en el consell.

Art. 16.- Sessió de constitució

Per a la constitució del Consell es reuniran tots els i les membres 
en una sessió extraordinària convocada a tal efecte en data fixada i 
amb la següent ordre del dia:

1. Constitució i explicació de l’objecte, funcions i funcionament 
general de l’òrgan del Consell Municipal de Serveis Socials

2. Fixació de la data de les reunions ordinàries del Plenari 

3. Presentació i aprovació, si s’escau,  del  Reglament de règim 
intern.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

El funcionament intern del Consell Municipal de Serveis Socials es 
regularà pel Reglament de Règim Intern aprovat pel mateix Consell en 
sessió plenària.
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DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

En allò no previst en aquest Reglament, el Consell Municipal de 
Serveis Socials es regula pels articles 22 i següents de la Llei de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu, pel Decret 202/2009 dels òrgans de participació i de 
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, i per la resta de 
la legislació autonòmica i estatal d’aplicació. 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquest reglament entrarà en vigor un cop hagi estat publicat el seu 
text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
hagi  transcorregut  el  termini  previst  per  la  Llei  7/1985,  de  2 
d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i restarà en vigor 
fins que el Ple de l’Ajuntament no acordi la seva modificació total 
o parcial, o la seva derogació”.

I per a què així consti expedeixo la present, amb el vist-i–
plau del Sr. Alcalde, a Sant Joan Despí.

La Secretària                          Vist-i-plau,l’Alcalde 

[Firma01-01]                                                                  [Firma02-01]
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