
ESTATUTS D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL  
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

  
  
  
  

CAPÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS 
  

  
Article primer.- Naturalesa i àmbit 
  
1.      El Consell municipal de salut de Palau-solità i Plegamans és un òrgan 

consultiu de participació sectorial, creat de conformitat amb el que preveu la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com 
també el que preveuen els articles 62 i següents del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb la voluntat  de contribuir a la 
canalització de la participació de tots els agents de salut que intervenen a la 
nostra vila i de totes les persones vinculades a aquest tema, i amb la 
finalitat d’ordenar i impulsar accions i iniciatives que facin referència a la 
potenciació de la salut i la millora de la qualitat de vida  dels ciutadans del 
municipi. 

  
2.      L’àmbit territorial del Consell serà el municipi de Palau-solità i Plegamans. 
  
  
Article segon.-  Objecte 
  
1. L’objecte genèric d’aquest Consell, entès com a consell sectorial, és 
estimular i canalitzar la participació de la ciutadania en la gestió dels afers 
relatius a l’àmbit de la salut, oferint un espai més d’influència ciutadana i de 
coresponsabilitat que enriqueixi la pràctica de l’administració i el govern local. 
  
2. Constitueixen l’objecte específic del Consell municipal de salut  les següents 
activitats: 
  

1.      Potenciar la participació de tots els agents de salut del municipi, 
mitjançant: 
a)      la creació dels espais d’expressió i reflexió que integrin les 

òptiques polítiques, tècniques i ciutadanes per poder tenir una 
visió estratègica que faciliti una cultura de salut potenciant la 
receptivitat i el diàleg; 



b)     crear un fòrum de col·laboració (intercanvi d’informació, treball 
compartit) de les institucions i les entitats ciutadanes; 

c)      conèixer les inquietuds i les necessitats en matèria de salut dels 
ciutadans del municipi; 

d)     incrementar la sensibilització ciutadana pels temes que afecten a 
la qualitat de vida, la salut i el benestar. 

  
2.      Assessorar i donar elements per la validació dels programes duts a 

terme per l’Administració municipal: 
a)      aportació de criteris i valoracions que puguin influir en prioritzar 

problemes i en la destinació de recursos sanitaris; 
b)      participació en la definició de polítiques saludables i en la 

determinació i en prioritzar els problemes de salut; 
c)       fomentar i inspirar línies d’actuació futures; 
d)      conèixer, opinar i informar sobre qualsevol dels temes que li 

siguin proposats per la Regidoria de sanitat sobre assumptes 
relatius a la seva competència. 

  
3.      Promoure acords entre l’Ajuntament, les entitats i altres institucions 

afavorint el coneixement mutu i la coordinació entre l’Ajuntament, les 
entitats i les institucions proveïdores de serveis de salut en l’àmbit 
local.  

  
  
Article tercer.-  Funcions 
  
Les funcions del Consell municipal de salut seran les de: 

a)     Col·laborar en la millora de la qualitat de l’atenció sanitària a la vila. 
b)     Promoure campanyes de salut adreçades al ciutadà. 
c)      Vetllar per la protecció de la salut i la prevenció de la malaltia. 
d)     Debatre i analitzar propostes d’actuació que puguin impulsar-se des del 

propi Consell o des de l’Administració local. 
e)     Crear comissions de treball que aprofundeixin en aquells aspectes que 

necessiten l’elaboració  de projectes  concrets, o que requereixin un 
seguiment especialitzat. 

f)        Debatre i valorar les aportacions que puguin presentar els membres del 
Consell. 

g)     Canalitzar  els suggeriments de la població en l’àmbit de la protecció i de 
la promoció de la salut. 



h)      Elaborar propostes i proposar millores en el funcionament  dels serveis 
de salut, i aconseguir una participació més ampla de la ciutadania en 
matèria de salut al municipi.  

  
   
  

CAPÍTOL II. COMPOSICIÓ I ORGANITZACIÓ DEL CONSELL 
  

SECCIÓ 1ª.  DEL CONSELL 
  

Article quart.- Composició 
  
1. El Consell Municipal de Salut estarà format per:  
  
a)      El/La regidor/a delegat de Sanitat de l’Ajuntament, que en serà el/la 

President/a. 
  
b)      Vocals:  

1) Un representant designat per cada grup polític amb representació a 
l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.  
2) El cap local de sanitat o persona en qui delegui, que necessàriament 
haurà de ser metge. 
3) Un representant del CAP local. 
4) El veterinari municipal. 
5) Un representant dels metges amb consulta a la població.  
6) Un representant  dels farmacèutics amb oficina de farmàcia a la 
població. 
7) Un representant dels  veterinaris amb consulta a la població. 
8) Un representant de la Creu Roja local. 
9) Un representant  de l’Àrea Bàsica de Salut a la qual pertanyi Palau-
solità i Plegamans, que haurà de ser diferent del representant del CAP 
local. 
10) Un representant dels serveis socials municipals. 
11)  Un representant de les entitats i/o associacions vinculades al món 
de la salut que poguessin existir a la població i que estiguin degudament 
inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i que ho hagin sol·licitat 
prèviament. 
12) Dos representants  elegits entre  totes les associacions  de veïns 
legalment constituïdes del municipi i degudament inscrites en el Registre 
Municipal d’Associacions i que ho hagin sol·licitat prèviament. 



13) Persones de reconeguda vàlua personal en el camp de la salut, 
designades pel Ple de l’Ajuntament. 

  
c)      Secretari: el secretari general de l’Ajuntament o bé el funcionari municipal 

nomenat per l’alcaldia. 
 
d)      A les sessions del Consell municipal de salut hi podran ser convidades, 

amb veu però sense vot, persones especialistes en les matèries que s’hagin 
de debatre. 

  
2. Els membres del Consell municipal de salut designats per l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans seran proposats pels respectius grups municipals. La 
resta de membres del Consell són nomenats també pel Ple, però a proposta de 
les respectives representacions.  
  
3. La designació com a membre del Consell municipal de salut és per a un 
període de quatre anys, renovant-se en la seva totalitat quan es renovi el 
consistori municipal.  
  
4. La constitució del nou Consell, una vegada efectuades unes eleccions 
municipals, haurà de fer-se dins dels primers sis mesos següents a la data de la 
constitució del nou consistori. 
  
  
  
Article cinquè.-  Funcions del Consell 
  
Les funcions del Consell Plenari es deriven dels objectius generals i específics 
exposats a l’article segon i de les funcions encomanades i descrites a l’article 
tercer: 
  

a)      Estudiar, informar i fer propostes sobre els àmbits que siguin 
competència seva. 

  
b)      Assessorar en la fixació de prioritats, estratègies i línies centrals de 

treball en l’àmbit que tingui atribuït. 
  

c)      Ser informat i assessorar en l’establiment de normatives i 
reglamentacions municipals, relacionades específicament amb els 
àmbits propis del Consell. 

  



d)      Ser informat, valorar i fer propostes sobre el desenvolupament i els 
resultats de les activitats i programes en els que s’hagi intervingut. 

  
e)      Potenciar el coneixement i la coordinació entre institucions i entitats. 

  
f)        Analitzar críticament, informar, promoure debats i sensibilitzar sobre 

les qüestions objecte del consell. 
  

g)      Proposar la constitució de les Meses de Treball, sobre la base dels 
àmbits i temes a prioritzar. 

  
  
Article sisè.- Règim de sessions 
  
1. El Consell es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada 
trimestre i en sessió extraordinària, que pot ser urgent, sempre que ho consideri 
oportú el President o ho sol·liciti la tercera part, com a mínim, del nombre legal 
dels components del Consell mitjançant un escrit raonat i amb indicació dels 
assumptes que motivin la iniciativa. 
  
2. En el cas que la iniciativa per celebrar la reunió extraordinària no procedeixi del 
President del Consell, la sessió haurà d'ésser convocada dintre dels quatre dies 
feiners següents al de la petició, i no se'n podrà demanar la celebració més d'un 
mes després des de la presentació de l'escrit en que es demani la reunió. 
  
3. En el supòsit de que el President fos un Regidor de l'Ajuntament, per delegació 
de l'alcaldia, i aquell retardés la convocatòria, qualsevol dels signants de la petició 
podrà denunciar la demora a l'Alcalde  i aquest podrà ordenar al President del 
Consell que compleixi la petició en els terminis establerts. 
  
4. Les reunions es celebraran, en primera convocatòria, quan hi concorri com a 
mínim una tercera part dels membres del consell, i en segona convocatòria quan 
hi assisteixin el/la President/a, el/la secretari del consell i tres vocals. El Consell 
no es podrà reunir sense l'assistència del President i del Secretari o dels qui 
reglamentàriament els substitueixin. 
  
5. Les convocatòries s'hauran de cursar als membres del Consell, i a les altres 
persones que hi hagin d'assistir, amb una antelació mínima de dos dies feiners.  A 
la convocatòria s'hi adjuntarà l'ordre del dia de la reunió.  
  



  
Article setè.- Desenvolupament de les sessions del Consell 
  
1. El President prendrà les mesures que calgui per al normal desenvolupament de 
les reunions. En aquest aspecte regiran les normes de funcionament aplicables a 
les sessions plenàries de l'Ajuntament establertes en el Reglament Orgànic 
Municipal.  
  
2. Donat el caràcter participatiu del Consell, es potenciarà el diàleg i el debat per 
intentar arribar a decisions consensuades. Si no és possible, es procedirà a la 
seva votació dels acords, que seran adoptats per majoria simple dels Consellers 
presents, entenent com a tal la que es produeix quan els vots a favor superen els 
vots en contra.  
  
3. Quan hi hagi empat, es repetirà la votació i, si n'hi tornar a haver, el/la 
President/a resoldrà amb el seu vot de qualitat. 
  
4. El vot podrà ser afirmatiu, negatiu o en blanc, també hi cap l'abstenció. 
  
5. L'absència d'algun dels membres del Consell, una vegada iniciada la 
deliberació d'un assumpte o tema, equivaldrà, pel que fa a la votació, a 
l'abstenció. 
 
6. Si l’abstenció arriba a ser l’opció majoritària, s’haurà de continuar el debat i si 
cal, posposar la decisió fins a una  reunió, a no ser que la urgència de 
l’assumpte no permeti el seu ajornament.  
  
  
Article vuitè.- Pèrdua de la condició de membre del Consell 
  
Els membres del Consell perden aquesta condició en els casos següents: 
  

a)     A causa de defunció, o bé declaració legal d’absència o de mort. 
b)     Per renúncia. 
c)      Quan perdi la condició de regidor/a de l’Ajuntament. 
d)     Com a resultat de proposta raonada i acord ferm de l’organisme o 

entitat a la que representi. 
  
  



Article novè.- Caràcter dels acords, informes i estudis del Consell  
  
Els acords, informes, propostes i estudis que elabori el Consell tindran caràcter 
no vinculant per a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans; no obstant això, 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans determinarà les línies generals de la 
seva política, pel que fa referència a la salut, atenent a aquestes propostes i 
informes.   
  
  

  
SECCIÓ 2ª. PRESIDÈNCIA DEL CONSELL 

  
Article desè.- Atribucions de la presidencia 
  
El/La president/a del Consell municipal de Salut té les atribucions següents: 
  

a)     Representar al Consell. 
  

b)     Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell,  
moderar els debats i dirimir els empats amb vot de qualitat.  

  
c)      Fixar l’ordre del dia de les sessions. 

  
d)     Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament de Palau-solità i 

Plegamans els acords, els informes, les propostes i els estudis que 
elabori, i vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres. 

  
e)     Autoritzar amb el vist-i-plau, totes les actes del Consell. 

  
f)        Totes les altres funcions inherents al càrrec de President/a, i les que 

li siguin expressament delegades pel  Consell en sessió plenària. 
  
 
  

SECCIÓ 3ª. VICE-PRESIDÈNCIA DEL CONSELL 
 
  
Article onzè.- Atribucions 
  
Els/Les vice-presidents/tes del Consell substitueixen el president en cas 
d’absència, de malaltia i de delegació expressa, en el qual cas han d’exercir 
totes les facultats i atribucions pròpies d’aquell. 



 
  
  
  

SECCIÓ 4ª. COMISSIONS DE TREBALL 
 
  

Article dotzè.-  Naturalesa, creació i finalitat  
  
1.Atesa l’amplitud dels camps d’actuació, s’estructuren les Comissions de 
 Treball per a àmbits específics, amb l’objectiu d’incrementar la participació dels 
diferents sectors. 
  
2.Les Comissions seran creades pel plenari del Consell, qui n’haurà de 
determinar la seva composició, havent d’estar necessàriament presidides 
pel/per la  President/a del Consell assistit/da pel/per la secretari/a del Consell. 
Podrà convidar-se a participar en les Comissions de Treball a totes aquelles 
persones coneixedores del tema que es considerin oportunes. 
  
3.La  finalitat de les Comissions de Treball serà aprofundir en temes que siguin 
d’interès per al Consell i que aquest determini en el moment de la creació de la 
Comissió de Treball. L’aprofundiment dels temes podrà fer-se mitjançant 
l’anàlisi o la formulació de propostes o l’elaboració de projectes concrets.  

   
 

Article tretzè.- Composició 
  
1.      Cada Comissió de Treball està formada com a mínim per: 
  

a)     El/la President/a del Consell 
b)     El/la Secretari del Consell 
c)      Vocals, en un nombre mínim de tres. 

  
2.      Poden ser designats Vocals de les diferents Comissions de Treball: 
  

a)     Els membres del Consell. 
  
b)     Els representants de les entitats i les institucions que estiguin 

representades en el Consell, si bé vulguin designar a una altra persona 
per a formar part de la Comissió de Treball.  

  



c)      Representants d’altres entitats o institucions dels municipi, especialment 
implicats en l’àmbit de la respectiva Comissió, a proposta del Consell i 
que no en siguin membres. 

  
d)     Tècnics municipals. 

  
e)     Experts. 

  
3.      El nombre de Vocals que composen cadascuna de les Comissions de 

Treball pot ser variable, i depèn de l’àmbit de la tasca i del tema específic 
que es treballa, si bé hi haurà d’haver com a mínim el/la President/a, el/la 
Secretari/a del Consell i tres vocals. 

  
4.      Els vocals de les Comissions de Treball  són designats pel Consell Plenari.  
  
  
 
 Article catorzè.- Vigència 
  
Les Comissions de Treball tindran la vigència necessària per tal de treballar el 
tema proposat i poder assolir la finalitat buscada  per la seva creació. Malgrat 
tot, el Consell podrà disposar la dissolució d’una Comissió de Treball en 
qualsevol moment.  
 
 
CAPÍTOL III: DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DE LA DISSOLUCIÓ 

DEL CONSELL 
  
  
                                    SECCIÓ 1ª. DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
  
  
Article quinzè.- Modificació  
  
La modificació dels estatuts es realitzarà amb els mateixos tràmits i requisits 
exigits per a la seva aprovació i de conformitat amb la normativa vigent. 
  
  
Article setzè.- Duració del Consell Municipal de Salut 
  
El Consell es crea per temps indefinit i en funció dels seus objectius. 
  



  
                              SECCIÓ 2ª. DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSELL 
  
  
Article dissetè.- Dissolució 
  
El Consell podrà ser dissolt quan així ho acordi per majoria absoluta el Ple de 
l'Ajuntament. 
 
 
  
  
  
  
 
L’alcaldessa 
 
 
 
 
 
Teresa Padrós Casañas 
Palau-solità i Plegamans, 27 d’octubre de 2005 


