REGLAMENT DEL CONSELL SOCIAL MUNICIPAL.
DISPOSICIONS GENERALS
Títol Preliminar.
Es constitueix el Consell Social Municipal de Sant Pere de Ribes, de conformitat
amb l’establert a l’article 54 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i
l’article 24 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i
de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, òrgan necessari de consulta,
deliberació i participació comunitària, en els municipis obligats legalment a prestar
serveis socials, per tal d’implicar a la ciutadania en aquest àmbit.
Article 1. Objecte.
El Consell Social Municipal de Sant Pere de Ribes (CSM en endavant) és un òrgan
de participació comunitària, per a l’assessorament, consulta, proposta i participació
en matèria de benestar social en el municipi.
El CSM es regirà per aquest Reglament.
Article 2. Finalitat.
La creació del CSM respon a la necessitat d’eixamplar el treball envers els
col·lectius en risc d’exclusió social. Ha d’esdevenir una eina de treball,
assessorament, suport i seguiment de l’Àrea de Servei a les Persones.
Tindrà entre les seves finalitats la generació de idees i possibles projectes a
desenvolupar, promoure el treball comunitari i en xarxa entre la societat civil i
l’Ajuntament i fomentar el voluntariat com a eina per millorar el treball social.
En definitiva, el CSM té com a finalitat implicar als ciutadans en el camp dels
serveis socials per a la elaboració de propostes per a fer efectiu el principi d’igualtat
d’oportunitats entre els col·lectius socials.
Article 3. Funcions.
Per a la consecució dels objectius de l’article anterior, el Consell Social Municipal
efectuarà les funcions següents:
a) Deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials al territori de referència.
b) Fer propostes i suggeriments als consells territorials, als consells
supramunicipals i/o al Consell General de Serveis Socials, si s’escau.
c) Fomentar la coordinació de la programació i les intervencions de les
administracions, les entitats privades i la iniciativa social en el territori, d’acord amb
els criteris del Pla estratègic, la Cartera de serveis socials i el pla local en matèria
de serveis socials.
d) Emetre un informe anual i fer-ne difusió per mitjans telemàtics i altres que es
considerin adients.
e) Aprovar el reglament de funcionament intern del Consell municipal.
f) Altres que l’administració a la qual estiguin adscrits els pugui encomanar.

Article 4. Domicili social
El CSM de Sant Pere de Ribes, té la seva seu a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
Plaça de la Vila, 1 d’aquest municipi.
Article 5. Òrgans del Consell Social Municipal.
Són òrgans del CSM:
• El Plenari
• La Presidència
• La Vicepresidència

Article 6. Composició del Plenari.
El Plenari del Consell Social Municipal està format per::
1. Presidència: L'alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui.
Vocals:
2. El/la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Servei a les Persones.
3. Un regidor o representant de cada Grup Municipal representat al Ple.
4. Un representant de cada una de les associacions, organitzacions i
entitats
reconegudes legalment que tinguin voluntat de treballar per la
promoció i reinserció social i lluita contra la exclusió social en el municipi i
la comarca.
5. Dos representants dels usuaris.
6. Dos representants dels Casals del Avis.
7. Dos representants de les d’Associacions de Veïns del municipi.
8. Un representant de la Fundació El Redòs.
9. Un representant de l’Hospital Sant Camil.
Article 7. Constitució del Plenari.
El Plenari del Consell Social Municipal es constitueix vàlidament amb l’assistència de
la majoria absoluta del nombre legal de membres, en primera convocatòria i amb el
terç dels seus membres, en segona, mitja hora mes tard. Aquest quòrum s’ha de
mantenir al llarg de tota la sessió. Cal l’assistència de les persones que efectuïn les
funcions de Presidència i secretaria o qui, en cada cas, les substitueixi.
Presidència: La Presidència del Consell l’ocuparà l’Alcalde/ssa de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, que podrà delegar en un Tinent d’Alcalde o regidor.
El Plenari del Consell celebrarà QUATRE sessions ordinàries cada any. Podrà
celebrar sessions extraordinàries quan la Presidència ho decideixi o quan ho demani
un terç del nombre legal de persones que integrin el Plenari
El Plenari del Consell Social Municipal podrà crear comissions de treball per a
l’estudi d’assumptes concrets de caràcter específic, que es presentaran com a
informes i/o propostes.
Aquestes comissions de treball, quan així ho acordi el Plenari, podran integrar-se, a
més, per persones que no formin part del Consell

Article 8. Funcions del Plenari.
Són funcions del Plenari les establertes a l’article tercer d’aquest reglament que
s’emmarquen en les tasques d’assessorament, consulta, proposta i participació
sobre qualsevol tema relacionat amb els Serveis
Socials. Essencialment les
següents :
•
•
•

•

•
•

Elegir els membres de les Comissions de Treball.
Aprovar la creació, la composició, el contingut, les competències i la duració
de les comissions de treball.
Sol·licitar l’assistència a les reunions de persones de reconeguda vàlua i
coneixements, amb veu però sense vot, a proposta de la presidència o com
a mínim de tres sectors dels que composen el Consell Municipal de Benestar
Social de Sant Pere de Ribes.
Elevar
propostes i suggeriments als Consells Territorials; als Consells
supramunicipals, al consell General de Serveis Socials a l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes i a qualsevol altra administració sobre qüestions
relacionades amb les seves competències de serveis socials.
Proposar les possibles modificacions d’aquest reglament que puguin sorgir
en el decurs del temps.
Elaborar planificacions, actuacions i informes que li siguin delegats o
demanats dins l’àmbit de les seves competències per l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes.

Article 9. Funcionament del Plenari.
En matèria de convocatòria de les sessions i elaboració de l’ordre del dia s’aplicaran
les mateixes normes que per a els òrgans col·legiats municipals.
Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents i en cas
d’empat, decidirà el vot de qualitat de la Presidència.
De cada sessió s’aixecarà acta que serà signada per la Presidència i la Secretaria.
Els vots son personals i no delegables.
Article 10. Elecció i renovació dels membres del Plenari del Consell.
Els membres del Plenari que son representants de l’Ajuntament, es renoven cada
cop que hi hagin eleccions municipals.
La resta de membres, seran elegits en el si dels diferents sectors representats i
s’haurà de notificar notificar a la presidència.
Article 11. Pèrdua de la condició de membre del Plenari del Consell.
Es perd la condició de membre del Plenari del Consell per:
- Renúncia expressa del propi interessat/da,
- Transcurs del temps pel que va estar designat.
- Cessament com a membre del mateix sector al que representa.
- El membres regidors, per pèrdua d’aquesta condició.

Article 12. De la Presidència.
Són funcions de la Presidència:
•
Fixar l’ordre del dia i convocar, presidir suspendre i aixecar les
reunions
•
Dirimir els empats amb el vot de qualitat.
•
Vetllar per la execució dels acords del CSM.
•
Representar el CSM.
•
Altres que li confereixi la normativa vigent.
Article 13. Vice-presidència del CSM de Sant Pere de Ribes
La vice-presidència recaurà en un regidor o regidora nomenat per l’alcalde o
alcaldessa.
Les funcions seran:
- Substituir el president o presidenta amb tots els seus drets i deures en cas de
delegació expressa, d’absència o de dimissió.
- Assumir les tasques i responsabilitats que el president o presidenta li delegui.
Article 14. De la Secretaria del Consell Plenari.
L’alcaldia designarà a l’empleat municipal que desenvoluparà les tasques de
Secretari del Ple del Consell i estendrà acta de les sessions, el contingut de les
quals constarà en el llibre d’actes del Consell i custodiarà tota la seva
documentació.
Assistirà amb veu però, sense vot.
Tindrà les funcions pròpies de secretaria.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL I
En tot allò que no s’hagi previst per aquest Reglament, es regirà Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de serveis socials i l’article 24 del Decret 202/2009, de 22 de desembre,
dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials,
així com la normativa de règim local aplicable als consells sectorials i a la regulació
dels consells Municipals sectorials prevista al Reglament orgànic Municipal.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL II.
L’aprovació, modificació total o parcial i la derogació d’aquest Reglament, així com
la dissolució del Consell Social Municipal, correspon al Ple de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop aprovat definitivament i s’hagi procedit a
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

APROVACIÓ
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 17 de desembre de 2013, es va aprovar
inicialment el Reglament del Consell Social Municipal de Sant Pere de Ribes.
Dins del termini d’exposició pública de l’acord publicat en el DOGC de 24/01/14 i en
el BOP de 30/01/14, que ha tingut lloc durant el període comprés entre el 31/01/14
i el 06/03/14, no s’han presentat reclamacions.
Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 49, paràgraf final de la lletra c),
introduït per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, a partir del dia 7 de març de 2014,
queda definitivament aprovat el Reglament del Consell Social Municipal de Sant
Pere de Ribes.

