ANUNCI

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a
partir del dia següent al de la seva publicació. Sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s’estimi
pertinent.

CVE 2018001730

En aplicació de l’article 66.1 del Reglament d’obres i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret
179/1995, es fa públic el text íntegre del Reglament als efectes de la seva entrada en vigor conforme determina
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local:

https://bop.diba.cat

Durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació o suggeriment, per la qual cosa l’aprovació
inicial ha esdevingut definitiva.

Pàg. 1-7

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa en sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2017, adoptà, entre d’altres, l’acord
d’aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Municipal de Benestar Social (ara Serveis Socials) i el
seu text definitiu.

A

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament del Consell Municipal de Benestar Social (ara Serveis Socials)

“REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TERRASSA
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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, cultural i social. Tanmateix, es reconeix a l’article 23, el dret de la ciutadania
a participar en els afers públics.

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de
dependència i la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats de la infància i l’Adolescència, fomenta la
participació activa del col·lectiu dels infants en la vida pública.
I més recentment, el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema
Català de Serveis Socials, junt amb les darreres modificacions introduïdes per la Llei 10/2011, del 29 de desembre,
de simplificació i millorament de la regulació normativa.
A Terrassa, a juliol de 2016 s’aprova pel Ple municipal el nou Reglament Municipal de Participació Ciutadana que vol
millorar la participació real i efectiva de la ciutadania, per tal de garantir que tots els ciutadans i les ciutadanes del
municipi tinguin dret a participar, directament o mitjançant associacions i col·lectius ciutadans, en la gestió dels
assumptes públics locals a través dels òrgans i els mecanismes de participació que s’estableixen en les lleis i en
aquest Reglament.
Vigent a data d’avui en matèria de participació en l’àmbit dels Serveis Socials, Terrassa es regeix pel Reglament del
Consell Municipal de Benestar Social, aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària del 26 de febrer de 2004.
Tot aquest marc normatiu descrit amb noves lleis aparegudes a posteriori a la aprovació del Reglament regulador del
CMBS local a partir de 2004, i l’adequació als nous temps fan que l’Ajuntament de Terrassa, davant de la
importància creixent del paper de les entitats i els agents que intervenen en els assumptes socials, considera
fonamental la transformació i adaptació d’un nou model de participació inclusiu i accessible per continuar treballant i
avançant en la integració de la ciutadania.
Així mateix, el Reglament Municipal de Participació Ciutadana, a la Disposició Transitòria Segona indica que els
consells municipals sectorials que ja estaven constituïts quan va entrar en vigor el Reglament municipal de
participació ciutadana faran, en el Ple municipal, una proposta d’adaptació del seu propi reglament en un termini no
superior a sis mesos comptadors a partir de l’aprovació definitiva del citat Reglament.
Aquest espai participatiu ha generat altres espais de treball més específics com poden ser la Taula de la
Discapacitat i la Taula d’Infància, així com la Taula de la Salut Mental.

https://bop.diba.cat
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Posteriorment, 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.

Data 23-1-2018

L’Ajuntament de Terrassa va aprovar la signatura de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat el 23 de novembre de 2000, que té la voluntat d’integrar el lligam social, de forma durable dins l’espai públic, a
partir del principi de igualtat.
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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, per 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 sectorials que complementin l’organització municipal.

A

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 públiques s’estableixen als articles 42 i 43, respectivament.

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

El Consell Municipal de Serveis Socials és constitueix com a òrgan de participació comunitària per a
l’assessorament, consulta, deliberació, proposta i participació en matèria de Serveis socials del municipi, de
conformitat amb el que disposa l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en relació als articles 49 i 54 de la
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Article 1.- CONSTITUCIÓ I NATURALESA JURÍDICA.

Llei 12/2007 de Serveis Socials, i els articles 3 i 24 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de
participació.
El present reglament té naturalesa orgànica d’acord amb la legislació de règim local.
El Reglament Municipal de Participació de l’Ajuntament de Terrassa, aprovat a juliol de 2016, i publicat al BOPB de
data 22 d’agost de 2016.

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; i en aplicació del Reglament Municipal de Participació Ciutadana.
L’objecte d’aquest Consell és promoure, estimular i canalitzar la participació dels ciutadans i les ciutadanes i de les
seves entitats i col·lectius en la gestió estratègica dels afers relatius a l’àmbit dels Serveis Socials, i fer així possible
la seva corresponsabilitat en el govern de l’Ajuntament de Terrassa.
És objecte d’aquest Reglament garantir i regular, d’acord amb els principis de proximitat, transparència, accessibilitat
i participació ciutadana, els mitjans que facilitin la més àmplia informació als ciutadans i ciutadanes de Terrassa
respecte a les activitats i a la gestió municipal en matèria de Serveis Socials.
La finalitat del Consell és instrumentar la participació de la ciutadania i de tots els agents socials vinculats al territori
de Terrassa en les polítiques socials del municipi, per tal d’integrar a les persones implicades en la pressa de
decisions que possibilitin l’eficàcia i el reforçament de la xarxa de serveis socials.

Pàg. 3-7

El Consell Municipal de Serveis Socials de Terrassa és un òrgan de participació sectorial de caràcter deliberatiu,
propositiu i amb capacitat d’assolir acords de manera que el govern de l’Ajuntament de Terrassa els prengui en
consideració, de conformitat amb el que disposa l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en relació als
articles 49 i 54 de la Llei de Serveis Socials, i els articles 3 i 24 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans
de participació.
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Article 2.- FINALITAT I OBJECTIUS DEL CONSELL.
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A

El Consell es regirà per la normativa abans esmentada i pel present Reglament i per aquelles normes de règim intern
que es dictin en el desenvolupament d’aquest.

a) Implicar a la societat local en els assumptes socials fent efectiva una participació real i activa.
b) Promoure la cohesió social als efectes de prevenir la fragmentació social.
c) Potenciar la innovació en la prestació dels serveis socials.
d) Reforçar les xarxes de serveis socials de suport
e) Crear un espai estable d’intercanvi d’informació general i de seguiment del Pla Local d’Actuació en matèria de
Serveis Socials.

Article 3.- FUNCIONS.
Corresponen al Consell, en relació a l’àmbit dels Serveis Socials, les funcions següents:
a) Detectar i debatre sobre necessitats socials col·lectives dins l’àmbit dels Serveis Socials municipals, tots realitzant
propostes i suggeriments de millora integral de recursos i serveis.
b) Deliberar sobre la orientació general dels serveis socials del municipi efectuant les propostes que consideri
necessàries.
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Data 23-1-2018

Són objectius d’aquest Consell:

c) Fomentar la coordinació de la programació i les actuacions a la ciutat, tant de les administracions locals com de
les entitats privades i d’iniciativa social, d’acord amb el Pla d’actuació Local en matèria de Serveis Socials.

B

d) Compartir el Pla d’actuació local en matèria de serveis Socials i el seguiment de la seva aplicació , així com la
corresponent memòria anual del Departament de Serveis Socials Municipals.
e) Incorporar, crear i coordinar grups de treball , així com les taules sectorials, vinculades a aquest Consell.
f) Promoure la transferència de coneixements, la difusió de bones pràctiques i la innovació a Terrassa, en matèria de
serveis Socials.
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g) Elaborar propostes relatives a l’àmbit d’actuació dels Serveis Socials, que podran elevar-se a la Junta de
Portaveus i/o la Comissió Informativa competent en la matèria per incloure’s, si escau, a l’ordre del dia del Ple
municipal corresponent.
h) Proveir-se de les eines comunicatives necessàries per donar visibilitat a la tasca quotidiana de les organitzacions i
dels serveis municipals que treballen en aquest àmbit.
i) Proposar actuacions en matèria de Serveis Socials als consells territorials, Supramunicipals i/o al Consell General
de serveis Socials.

k) Informar d’aquells temes d’interès municipal en l’àmbit de serveis socials que demani l’Ajuntament.
l) Dinamitzar els processos participatius del sector i avaluar les propostes ciutadanes derivades dels processos
participatius que afectin directament el sector.
m) Proposar prioritats de les dotacions pressupostàries destinades al seu àmbit i avaluar-ne l’execució.

CAPITOL II. CREACIÓ, ORGANS I COMPOSICIÓ

El mandat dels consells de participació coincidirà amb el mandat de la corporació municipal i, per tant, es renovaran
quan s’iniciï el mandat corporatiu. Les persones membres del plenari dels consells cessaran automàticament per
finalització de mandat en la data de celebració del ple constitutiu de l’Ajuntament.
Les comissions de treball que es puguin crear de forma voluntària en el si d’aquests consells de participació hauran
de restar obertes a la participació de la ciutadania interessada, independentment de la seva pertinença o no al
consell respectiu.
L’Ajuntament procurarà establir calendaris anuals per les reunions ordinàries dels diversos consells municipals.
Designació de membres del Consell:
Per a la designació, i posterior nomenament mitjançant Decret d’Alcaldia, dels representants de cada sector, la
Presidència del Consell trametrà convocatòria en la qual es farà constar:
a) Nombre de representants de cada sector a escollir.
b) Indicacions per tal que les associacions i entitats d’iniciativa social de cada àmbit procedeixin a la selecció de la
persona representant i un/a suplent.
c) El termini que tenen per comunicar la decisió a l’Ajuntament
d) El dia en que s’ha de constituir oficialment el Consell Municipal de Serveis socials.
Els representants de cadascuna de les entitats i institucions designades per formar part del Consell podran delegar
les seves funcions en una altre persona de la mateixa entitat o institució cas de no poder assistir-hi a les
convocatòries que es facin, havent de comunicar aquesta circumstància per escrit a l’Ajuntament en un termini no
inferior a dos dies hàbils abans de la celebració de la propera sessió del Plenari.
Sessió de constitució del Consell:
Per a la constitució del Consell es reuniran tots els membres en una sessió extraordinària convocada a tal efecte en
data fixada i amb el següent ordre del dia:

Data 23-1-2018

Conjuntament amb l’acord de constitució dels consells de participació, el Ple establirà els òrgans dels consells i la
seva composició mitjançant l’aprovació del reglament específic de cadascun, el qual s’adequarà a les disposicions
establertes al Reglament de Participació ciutadana.
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L’atribució per a la creació, la modificació o l’extinció dels consells de participació correspon al Ple municipal.
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Pàg. 4-7

Article 4. CREACIÓ, MODIFICACIÓ O EXTINCIÓ.

https://bop.diba.cat

A

j) Aprovar el Reglament de funcionament intern del Consell Municipal de Serveis Socials.

a) Constitució del Consell Municipal de Serveis Socials.
b) Fixació de la data de les reunions ordinàries del Plenari i de les Comissions permanents.
c) Explicació de l’objecte, funcions i funcionament general de l’òrgan.

B

Article 5. ÒRGANS.
El Consell Municipal de Serveis Socials de Terrassa, s’estructura per al seu funcionament en els següents òrgans: la
Presidència, la Vicepresidència, el Plenari, les comissions i/o els grups de treball i la Secretaria Tècnica.
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S’hi podran integrar aquelles entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i els col·lectius i les
persones inscrites en el Registre Municipal de Participació de la Ciutadania.

Article 6. COMPOSICIÓ.

grups polítics municipals constituïts en el sí de la corporació

b) Els/les Tinents d’Alcaldia, Regidor/es de Govern que ostentin la delegació en matèria de ciutadania, salut,
educació, joventut i lleure, capacitats diverses i accessibilitat, gent gran, habitatge, polítiques de gènere...
c) El/la cap d’Àrea on estigui ubicat els serveis Socials.
d) El/la Director/a de Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa i/o el personal municipal en matèria de serveis
socials en qui es delegui.
e) Una persona representant dels tècnics/ques de l’equip de Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa
(Suggeriment 1Treballador/a Social i 1 Educador/a Social)
f) Una persona representant per cada associació i entitat d’iniciativa social, registrada a la ciutat en els diferents
àmbits, que mantingui una vinculació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa.
g) Una persona representant per cada sindicat més representatiu, una altra per cada organització empresarial i una
altra per cada col·legi professional present a Terrassa, que sigui representativa i/o mantingui una vinculació amb
els seus Serveis Socials.
Les comissions i/o els grups de treball.
Les comissions i/o els grups de treball del Consell són els òrgans col·legiats, de caràcter temporal o permanent, que
operativitzaran i agilitzaran les línies de treball fixades pel Consell Municipal de Serveis Socials, en coherència amb
les tasques que els hi siguin assignades.
La Secretaria tècnica
La Secretari/a del Consell Municipal de Serveis Socials és l’òrgan unipersonal que donarà fe pública dels acords que
es donin dins el propi Consell. Recaurà en la figura del Secretari/a de la Corporació o l’empleat públic designat/a per
la Presidència, que tindrà la condició de membre del Plenari i que tindrà veu però no vot en les sessions plenàries.

CAPITOL III. FUNCIONAMENT
Article 7. FUNCIONAMENT.

https://bop.diba.cat
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Vocals:
a) Una persona representant de cadascun dels
municipal.
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La composició del Plenari és la següent:
President/a: La persona que ostenti la Presidència del Consell.
Vicepresident/a: La persona que ostenti la Vicepresidència del Consell.

Data 23-1-2018

El Plenari
El Plenari és l’òrgan col·legiat de màxima representació del Consell en el qual estaran representats tots els agents
socials implicats en l’àmbit dels serveis socials.
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La vicepresidència
La Vicepresidència del Consell Municipal de Serveis Socials és l’òrgan unipersonal que substitueix a la Presidència.
La Vicepresidència s’elegirà entre les persones que formen el plenari del consell, en la qual els representants dels
grups polítics i el personal tècnic municipal quedaran exclosos d’elecció.

A

La Presidència.
La Presidència del Consell Municipal de Serveis Socials és l’òrgan unipersonal que representa el Consell en el seu
àmbit extern de projecció social. Recaurà en l’Alcalde/essa o Regidor/a en qui delegui.

Es presentaran al Consell Municipal de Serveis Socials els plans de mandat i/o plans anuals de treball de
l’Ajuntament o altre document sobre planificació de l’activitat municipal, remarcant els objectius municipals en el
sector, però impulsant també una reflexió global sobre la ciutat.
Cada any el Consell Municipal de Serveis Socials podrà elaborar un informe de les actuacions realitzades durant el
període i proposarà iniciatives per millorar-les.
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El Consell Municipal de Serveis Socials es reunirà, com a mínim, un cop cada tres mesos i tantes vegades com la
Presidència ho consideri oportú o si ho sol·liciten una tercera part dels seus membres.

Les sessions del Consell Municipal de Serveis Socials són públiques i estaran obertes a tots els ciutadans i les
ciutadanes.

Article 8. CONVOCATÒRIA DE SESSIONS.

Article 10. PUBLICITAT DE LES SESSIONS I ACORDS.
Les convocatòries, les actes, els informes i els acords dels consells municipals es publicaran en el web municipal, en
la seu electrònica i en el Portal de Govern Obert.

Article 11. REGIM DE SESSIONS I VALIDESA.
Per a la vàlida constitució de la sessió del Consell en primera convocatòria es requerirà la presència de la
Presidència i de la Secretaria, o de qui legalment les substitueixin, i de la meitat de membres. En el cas que no
s’assoleixi aquest quòrum, la sessió tindrà lloc en segona convocatòria trenta minuts més tard si hi són presents la
Presidència i la Secretaria, o qui legalment les substitueixi, més un terç del nombre legal de membres.
La Presidència o la Vicepresidència comprovarà l’existència del quòrum i obrirà sessió i dirigirà les presentacions i
debats dels temes de l’ordre del dia. La Presidència o Vicepresidència adoptarà les mesures necessàries per al
correcte desenvolupament de les sessions. En aquest aspecte, en tot allò que no especifiqui aquest Reglament,
regiran les regles de funcionament del Reglament de Participació Ciutadana de Terrassa.

https://bop.diba.cat
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Les comunicacions entre l’Ajuntament i les persones membres dels consells de participació es faran per via
telemàtica. En el cas que algun membre necessiti rebre comunicacions en paper, haurà de fer-ne la demanda
expressa.
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Article 9. DOCUMENTACIÓ DE LES SESSIONS.

Data 23-1-2018

Així mateix, qualsevol membre d’un òrgan de participació podrà sol·licitar informació o l’ampliació de qualsevol dels
punts a tractar en una sessió, la qual s’ha de facilitar al més aviat possible, i abans de la sessió plenària si es tracta
d’un punt a tractar de l’ordre del dia.

A

Les sessions ordinàries i les extraordinàries s’han de convocar, com a mínim, amb deu dies hàbils d’antelació I
sempre aniran acompanyades de la documentació necessària dels temes a tractar. No serà necessària aquesta
antelació en el cas de les sessions extraordinàries i urgents, que s’hauran de justificar.

La persona que exercici les funcions de secretaria estendrà les actes de les sessions recollint les principals
intervencions i explicitant els acords presos. El contingut de les sessions constarà en el llibre d’actes del Consell.
Trametran acta de totes les reunions no només a les persones membres del consell, sinó també a totes les entitats
que representen. Les actes s’han d’enviar en el termini màxim de quinze dies, als correus electrònics que tant les
persones membres com les entitats representades hagin comunicat a aquest efecte.

Article 13. ADOPCIÓ D’ACORDS.
Tenint en compte les funcions d’informació, consultives i deliberatives, es fomentarà el consens a l’hora d’aprovar les
propostes que sorgeixin a les sessions. En els casos que els acords se sotmetin a votació, per regla general,
s’adoptaran per majoria simple de membres presents. En cas d’empat, s’efectuarà una segona votació i, si persisteix
l’empat, decidirà el vot de qualitat de la Presidència. L’absència de membres un cop iniciada la votació equival a
l’abstenció a l’efecte de la votació corresponent.
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Article 12. ACTES DE LES SESSIONS.

El Consell podrà acordar la constitució de comissions de treball per tractar qüestions puntuals o per elaborar estudis
específics, i 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.
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Article 14. COMISSIONS DE TREBALL.

Article 15. INFORMACIO DE LES COMISSIONS.
Un membre de cada comissió informarà al plenari del Consell en les seves sessions ordinàries, l’estat en que es
troben les qüestions puntuals o els estudis encarregats a la comissió.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
La modificació total o parcial d’aquest Reglament, així com la dissolució del Consell Municipal de Serveis Socials,
han de ser objecte d’un acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Terrassa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Amb l’entrada en vigor del present Reglament, restarà derogat el Reglament del Consell Municipal de Benestar
Social, aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària del 26 de febrer de 2004.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.
En allò no previst en aquest Reglament, el Consell Municipal de Serveis Socials es regularà per la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 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, així com pel
Reglament de Participació Ciutadana vigent de l’Ajuntament de Terrassa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.
Aquest Reglament entrarà en vigor passats quinze dies hàbils de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província.”

https://bop.diba.cat

Com sigui que el Consell és un òrgan de participació deliberatiu que no exerceix funcions executives, sinó únicament
consultives i de proposta, els seus acords no podran ser recorreguts en alçada davant de l’Ajuntament, i això sens
perjudici dels recursos que precedeixin contra acords dels òrgans municipals adoptats a proposta del Consell.
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Article 17. RECURSOS.

CVE 2018001730

CAPÍTOL IV. RECURSOS

Data 23-1-2018

Sempre que es consideri necessari poden ser convocades a les reunions del plenari o de les comissions aquelles
persones que puguin aportar-hi els seus coneixements o assessorament en funció dels assumptes que s’hagin de
tractar. Aquestes persones assisteixen a les sessions amb veu però sense vot, a proposta de la presidència o d’un
terç dels seus membres.

A

Article 16. PERSONES CONVIDADES.

Terrassa, 12 de gener de 2018

B

Oscar González Ballesteros
El secretari general
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