Normes reguladores del

CONSELL MUNICIPAL
DE BENESTAR SOCIAL

Normes reguladores aprovades de forma definitiva pel Consell Plenari de l’Ajuntament de
Barcelona el 16 de setembre de 1988 amb les modificacions aprovades pel Consell
Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 7 de desembre de 1988.
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Capítol I. Disposicions generals

Article 1r
1. El Consell Municipal de Benestar Social és un òrgan de participació sectorial, creat de
conformitat amb el que preveuen els articles 12 de les Normes Reguladores de la
Participació Ciutadana, i 59 i 60 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
2. Aquest Consell es crea amb la voluntat de l’Ajuntament de contribuir, en l’àmbit de
Benestar Social, al compliment del mandat de l’art. 9.2. de la Constitució Espanyola,
que atribueix als poders públics l’obligació de promoure les condicions perquè la
llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i
efectives, de remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud, i de
facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i
social.

Article 2n
El Consell Municipal que es crea és l’òrgan consultiu i de participació de l’àmbit de
Benestar Social en totes les qüestions referents a les seves competències, i en ell
s’integraran els Presidents dels altres Consells sectorials de les diferents àrees de l’àmbit.

Article 3r
El Consell Municipal del Benestar Social té per objecte:
a) Estudiar i emetre informes sobre els temes que consideri d’interès per a l’àmbit de
Benestar Social.
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b) Potenciar la coordinació entre les Institucions que actuen en el camp del Benestar
Social.
c) Concertar actuacions amb les entitats que treballen en el camp del Benestar Social a la
Ciutat.
d) Analitzar críticament la situació que en el marc del Benestar es generi a la Ciutat, així
com les actuacions que s’hi duen a terme.
e) Promocionar iniciatives relacionades amb els estudis i anàlisis derivats de les
situacions estudiades.
f) Informació, debat i difusió de les qüestions relatives a la qualitat de vida de la Ciutat.

Article 4t
1. Atesa l’amplitud del Benestar Social, el Consell iniciarà la seva actuació en aquells
camps en els quals no existeixin, en l’actualitat, unes vies de participació estables.
Tanmateix, el Consell procurarà articular les actuacions ja iniciades.
2. Des del Consell es fomentarà l’enfortiment de la societat civil barcelonina i en particular
el seu moviment associatiu en totes les seves manifestacions de progrés, consolidant
la nova relació entre l’Ajuntament i els moviments socials.

Article 5è
Els camps on el Consell iniciarà la seva actuació seran:
a) La promoció del Benestar Social entre els ciutadans més grans de 65 anys.
b) Desenvolupament de mesures perquè les dones s’integrin a la població activa i a tots
els àmbits de la vida social.
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c) Aprofitar la introducció de noves tecnologies en la societat, per tal que els ciutadans en
siguin usuaris actius, formant-se així com a persones i adquirint un paper protagonista
en la societat.
d) Aprofundiment de l’acció sobre el medi ambient i la seva relació amb el conjunt del
Benestar Social i en particular amb el desenvolupament econòmic.
e) Orientació de les actuacions cap a una política superadora de la nova pobresa urbana.
f) Orientació de la política cultural envers el reequilibri territorial del desenvolupament
urbà, per tal de revitalitzar les zones culturalment deprimides, incentivar i donar suport
a la cultura viva i facilitar el treball dels creadors i la seva difusió.
g) Creació d’un espai comú a les entitats que treballen en el desenvolupament de les
tasques d’ajut als refugiats i, en general, als estrangers que arriben a Barcelona.
h) Aprofundiment de la coordinació dels diferents àmbits d’actuació implicats en la
promoció de polítiques de prevenció de la delinqüència.
i) Canalització i suport de les propostes sectorials elaborades pels Consells o Patronats
Municipals, l’activitat dels quals tingui per objecte la participació ciutadana, l’atenció als
disminuïts físics o psíquics, l’educació, la joventut i els esports, sense que aquesta
enumeració tingui caràcter limitatiu.
j) Promoció i suport de les acccions voluntàries dels ciutadans en el conjunt de la Ciutat.
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Capítol II. Organització i funcionament

Article 6è
El Consell podrà funcionar en Plenari o a través d’una Comisió Permanent.

Article 7è
1. Integren el Plenari del Consell Municipal de Benestar Social:
a) L’Alcalde i els Tinents d’Alcalde i Regidors que l’Alcalde designi fins un nombre
de 10 que representaran proporcionalment els grups polítics de la Corporació.
b) Representació dels Consells Sectorials Municipals i/o de Participació.
c) Representació d’entitats socials fins un nombre de 5.
d) Representació de les associacions empresarials i gremials, i de les centrals
sindicals fins un nombre de 8.
e) Representació de l’àmbit universitari i professional fins un nombre de 10.
f) Representació de l’Obra Social de les caixes fins un nombre de 3.
g) Representació de la Judicatura i Fiscalia fins un nombre de 3.
h) Les OTG, amb un representant.
i) L’Arquebisbat de Barcelona, amb un representant.
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j) Experts i persones de reconegut prestigi en l’àmbit d’activitat del Consell fins un
nombre de 10.
2. Per resolució del seu President els membres del Consell es podran ampliar amb la
representació de més entitats i persones de prestigi reconegut.

Article 8è
La Presidència del Consell correspon a l’Alcalde de Barcelona, i la Vicepresidència al
Tinent d’Alcalde o Regidor que designi el President. El Secretari del Consell ho serà al
mateix temps tant del Plenari com de la Comissió Permanent.

Article 9è
El Consell aprovarà per al seu funcionament un Reglament intern.

Article 10è
1. La Comissió Permanent estarà integrada pel President i per 18 membres més
designats per ell mateix entre els que integren el Consell, d’acord amb les següents
proporcions:
a) 4 membres de l’Ajuntament.
b) 3 de les entitats socials.
c) 3 representants de l’àmbit universitari i professional.
d) 4 representants de les centrals sindicals i associacions empresarials.
e) 1 representant de les caixes d’estalvis.
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f) 3 membres del grup d’experts.
2. El Vicepresident del Consell podrà presidir la Comissió Permanent per delegació del
President.

Article 11è
El Consell disposarà d’una Secretaria Tècnica, amb les funcions pròpies d’un òrgan
auxiliar de suport tècnic i administratiu.
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