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Núm. 11780
AJUntAment de FiGUeres 

Edicte d’aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de Salut 

No havent-se presentat reclamacions contra l’aprovació ini-
cial del Reglament del Consell Municipal de Salut de Figueres 
, aprovat inicialment pel Ple en sessió ordinària de data 4 de 
març de 2014, s’entén aprovat definitivament sense necessitat 
d’ulterior acord i es procedeix a la seva publicació íntegra, tal i 
com estableixen l’article 178 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 i l’article 66 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals. El text íntegre del mateix entrarà en 
vigor als quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent 
hàbil al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona.

 “Reglament del Consell Municipal de Salut de Figueres

L’Ajuntament de Figueres, conscient de la necessitat d’aprofundir 
en el coneixement de les situacions i de les problemàtiques que afec-
ten el complex i ampli món de la salut, així com de la necessitat 
d’establir espais de debat i de coordinació amb les diverses insti-
tucions, associacions i entitats públiques i privades de la ciutat que 
treballen per la prevenció, sensibilització  i promoció de la salut dels 
ciutadans, crea un òrgan consultiu, de participació, de promoció i 
de supervisió que s’anomena “Consell Municipal de Salut de Figue-
res” (en endavant, el Consell) en el qual hi podran estar representats 
membres d’aquelles institucions i organismes que tinguin relació 
amb l’àmbit de la salut.

CAPÍTOL I.   Objectius

Article 1.- A fi de promoure i fer efectiva en l àmbit de la salut, la 
participació dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i 
social de la ciutat, l’ajuntament de Figueres constitueix el “Consell 
municipal de Salut de Figueres”

Article 2.- El Consell és un òrgan consultiu, plural i sense persona-
litat jurídica mitjançant el qual es promouran accions participatives 
de les diverses associacions, institucions, equipaments i entitats de 
Figueres relacionades amb el món de la salut.
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CAPÍTOL II.  Funcions

Article 3.- Les funcions del Consell són de caràcter participatiu, con-
sultiu, promocional i de supervisió.

A.   De participació:

1.  Debatre la situació i les necessitats de prevenció i promoció de 
salut a la ciutat de Figueres en tots els seus àmbits i de tota la 
població en general.

2.  Obrir nous canals de comunicació entre els diversos organismes i 
entitats representats en el Consell.

3.  Expressar-se sobre les qüestions i els afers públics i dels ciutadans 
en general  en matèria de salut.

4. Possibilitar i obrir camps de relació, de contactes i d’activitats.
5.  Estudiar, emetre informes i fer propostes sobre temes de salut que 

es considerin d’interès per a tots els ciutadans en general.

B. De consulta:

A petició de l’Ajuntament de Figueres o de qualsevol entitat, públi-
ca o privada , que treballi en l’àmbit de la salut, emetre informe no 
vinculant sobre els temes següents:

1.  Criteris d’actuació dels serveis relacionats amb la prevenció, sen-
sibilització i promoció de la salut de tots els ciutadans de Figueres.

2.  Programes, despeses i inversions, destinats a la promoció, sensi-
bilització i prevenció de la salut

3. Funcionament d’activitats, serveis i/o creació de nous serveis.
4. Col·laboració amb altres entitats públiques i privades.

C. De promoció:

1.  Promoure o proposar la creació, millora i/o reforma de serveis i 
ajudes destinats a la prevenció i promoció de la salut i programes 
de sensibilització.

2.  Recollir i proposar mesures eficaces d’actuació per a aconseguir 
una major salut física i psíquica dels ciutadans de Figueres.

3.  Impulsar accions de prevenció, sensibilització i promoció de la 
salut .

4.  Coordinar activitats i actuacions d’aquelles institucions i entitats 
que així ho desitgin.

5.  Col·laborar en les gestions destinades a obtenir ajuts institucio-
nals per a equipaments i activitats.
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D.  De supervisió

1.  Seguiment del desenvolupament dels objectius fixats en els pro-
grames i les actuacions sobre la prevenció, promoció i sensibilit-
zació de la salut de la ciutat.

2.  Recepció d’informes periòdics de valoració de temàtiques relacio-
nades amb la salut.

3. Seguiment i control dels acords del Consell.
4.  Propostes per a una millor eficàcia i transparència de serveis i 

subsanament de possibles deficiències.

CAPÍTOL III.  Composició dels òrgans del Consell

Article 4. Integren el Consell:

1. a) En representació de la Corporació:
- L’alcalde o alcaldessa de Figueres que en serà el president/a
-  Un membre designat pel Ple a proposta de cada grup munici-

pal i regidors no adscrit sense necessitat que siguin membres 
electes de l’Ajuntament.

b)  Un/a representant titular i un/a suplent designats per l’alcalde 
o alcaldessa a proposta de cadascuna de les associacions o en-
titats amb seu a Figueres inscrites al registre d’entitats l’objecte 
de les quals sigui la prevenció, promoció, sensibilització, pro-
tecció de la salut  o l’atenció i cura de persones afectades per 
diverses malalties .

2.  Serà secretari/ària del Consell municipal de Salut de Figueres, el 
secretari/a de l’ajuntament o funcionari/a en qui delegui.

La durada dels càrrecs coincidirà amb el mandat municipal

CAPÍTOL IV.  Nomenament dels membres del Consell

Article 5

1. Cadascuna de les associacions, institucions i entitats a que es refe-
reix l’article 4.1  b) per acord de l’òrgan estatutàriament competent 
de l’entitat, designarà el seu representant per formar part  del Con-
sell.  Aquesta elecció comprendrà també la de representant suplent 
per a casos d’absència o malaltia del titular

2. Les persones així proposades per les associacions, institucions 
o entitats seran nomenades per l’alcalde o alcaldessa . En cas de 
substitució abans de la finalització del mandat, es procedirà de la 
mateixa forma que per al nomenament inicial.
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CAPÍTOL V.  Funcionament

Article 6
El Consell funcionarà a través del Plenari que estarà constituït se-
gons allò disposat a l’article 4. Per tal d’agilitzar el seu funciona-
ment aquest podrà crear una Comissió Permanent que realitzarà 
sessions per preparar l’ordre del dia del Plenari i documentar els 
temes que aquest acordi.

Article 7
El Plenari del Consell es reunirà en sessió ordinària una vega-
da cada semestre natural i en sessió extraordinària sempre que el 
president/a ho consideri oportú o a petició expressa d’una cin-
quena part dels seus membres, formulada per escrit i adreçada al 
president/a del Consell.

Article 8
El Plenari constituirà, en cas de considerar-ho necessari, les Comis-
sions de Treball que cregui oportunes i n’establirà les seves normes 
de funcionament i estructura.

Article 9
Els òrgans del Consell podran demanar, quan hagi de tractar temes 
específics o puntuals que així ho requereixin, l’assistència de perso-
nes amb coneixements en la matèria a tractar, amb veu i sense vot.

CAPÍTOL VI.  Règim interior

Article 10
El Plenari elaborarà un Reglament de règim interior que regularà, 
entre d’altres que consideri oportuns, els aspectes següents:
a. Règim per a la convocatòria de les sessions
b. Règim per a l’adopció d’acords
c. Funcionament intern
d. Sistema de publicació dels seus acords”

Figueres, 23 d’octubre de 2014

Marta Felip Torres
Alcaldessa 


