Reglament Intern (*) del

CONSELL MUNICIPAL
DE BENESTAR SOCIAL

(*) Previst a l’article 9è de les Normes Reguladores del Consell Municipal
de Benestar Social Text aprovat pel Plenari del Consell a la reunió de 9
d’octubre de 1988. Ambla incorporació de les esmenes que es van
derivar de les modificacions de les normes Reguladores aprovades
pel Consell

Plenari de l’Ajuntament el 7 de desembre de 1988 i,

de l’aprovada el Plenari del Consell Municipal de Benestar Social el
14 de juliol de 1993.
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CAPITOL I. Competències i camps d’actuació
Article 1r

El Consell Municipal de Benestar Social creat per acord del Plenari de 16
de setembre de 1988 és l'Òrgan consultiu i de participació de l’Àmbit de
Benestar

Social

en

totes

les

qüestions

referents

a

les

seves

competències.

Article 2n

El Consell Municipal de Benestar Social, de conformitat amb allò previst
en l’article 3r de les seves Normes Reguladores, té com a principals
funcions:

a)

Estudiar e emetre informes sobre els temes que consideri d’interès
per a l’Àmbit de Benestar Social.

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 de
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
derivades de les situacions estudiades.

f)

Informació, debat i difusió de les qüestions relatives a la qualitat de
vida de la Ciutat.

Article 3r

Atesa l’amplitud del Benestar Social, el Consell projectarà preferentment
la seva actuació inicial en aquells camps en els que no existeixin encara
unes vies de participació estables, d’acord amb el que estableix l’article 5è
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de les Normes Reguladores. Tanmateix procurarà articular les actuacions
ja iniciades.

Article 4t

El Consell Municipal de Benestar Social elaborarà una memòria anual que
serà presentada al Consell Plenari de l’Ajuntament per a la seva
informació.
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CAPITOL II. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ
Article 6è

Ateses les seves funcions i per tal d’aconseguir una major operativitat, el
Consell podrà funcionar en Plenari, Comissió Permanent i Grups de
Treball.

Article 6è

1.

Integren el Plenari del Consell Municipal de Benestar Social:

a)

el President

b)

el Vice-President

c)

el Secretari

d)

els Membres

2.

Per resolució dels seu President els membres del Consell es podran
ampliar amb la representació de més entitats i persones de prestigi
reconegut.

3.

La Presidència, en funció dels temes a tractar, podrà convocar a
d’altres

Regidors,

responsables

d’entitats

i

professionals

de

reconegut prestigi, a participar en les sessions plenàries del Consell
amb veu però sense vot.

Article 7è

1.

La presidència del Consell correspon a l’Alcalde de Barcelona i la
Vice-presidència

a

la

Tercera

Tinent

d’Alcalde

i

Regidora

responsable de l’Àmbit de Benestar Social.
2.

El Secretari, nomenant per l’Alcalde a proposta del Regidor de
l’Àmbit de Benestar Social, ho serà al mateix temps del Plenari com
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de la Comissió Permanent i dels Grups de Treball. Tindrà veu en les
qüestiona que se li formulin, però no vot.
3.

Els membres seran nomenats per l’Alcalde a proposta del Regidor
de l’Àmbit de Benestar Social en el nombre i la representació que es
preveuen en l’article 7è de les Normes Reguladores del Consell.

Article 8è

1

La Comissió Permanent estarà integrada per:

a)

el Vice-president del Consell que actuarà per delegació com a
President de la Comissió Permanent.

b)

El Secretari.

c)

18 més membres designats pel President d’acord amb allò previst en
l’article 10è de les Normes Reguladores.

Els membres amb

representació institucional podran delegar la seva representació
sempre que ho hagin comunicat prèviament per escrit.

2

La designació dels representants dels apartats b), c), d) i e) de les
Normes Reguladores s’efectuarà bianualment i amb caràcter rotatiu,
per tal de facilitar la participació en aquesta Comissió de totes les
institucions i entitats, i per aconseguir una millor adequació a les
línies de treball del Consell

3

Seran convocats també a les reunions de la Comissió Permanent
com a observadors els Coordinadors dels Grups de Treball així com
els representants de les institucions contemplades en els apartats de
designació rotativa als que correspongui formar part de la Comissió
Permanent en període següent.
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Article 9è

1.

Atesa la diversitat de funcions i de camps d’actuació del Consell i per
tal d’aconseguir una més gran operativitat, es constituiran diferents
Grups de Treball per a temes o estudis específics.

2.

El nombre i la composició dels Grups de Treball seran establerts per
la Comissió Permanent en funció de les línies de treball i/o les
prioritats d’actuació del Consell.

3.

Els Grups de Treball estaran integrats per membres del Consell i/o
persones proposades per aquests com a especialistes en els
diferents temes objecte d’estudi.

4.

Els Grups de Treball presentaran el resultat del seu estudi i informes
a la Comissió Permanent la que informarà oportunament al Plenari
del Consell

Article 10è

El Consell disposarà d’una Secretària amb les funcions pròpies d’un òrgan
auxiliar de suport tècnic i administratiu, adscrita a l’Àmbit de Benestar
Social
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Capítol III. Règim de sessions, adopció d’acords
Normes específiques

Article 11è

1.

El Ple del Consell Municipal de Benestar Social s’haurà de reunir

dues vegades a l’any en Sessió Ordinària i, en Sessió Extraordinària,
sempre que el President ho consideri necessari o ho sol·liciti la quarta
part dels seus membres.
2.

La convocatòria per a les sessions ordinàries es farà amb una

antelació de quinze dies i anirà acompanyada de l’Ordre del dia i, si
s’escau, de la documentació pertinent. Per a la sessió extraordinària
l’antelació mínima serà de quaranta vuit hores.

Article 12è

1.

La Comissió Permanent s’haurà de reunir cada dos mesos com a

mínim.
2.

La convocatòria s’haurà de fer amb vuit dies d’antelació,

exceptuant es casos d’urgències que a judici del seu President ho
justifiquin.

Article 13è

1.

El règim de reunions dels Grups de Treball, atesa la seva

especialitat, serà flexible i adequat a la urgència de cada tema.
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2.

La convocatòria i la coordinació del Treball dels Grups

correspondran al President de la Comissió Permanent el qual podrà
delegar la convocatòria en el Secretari quan ho consideri oportú.

Normes Comunes per al Ple i la Comissió Permanent

Article 14è

Es considerarà que tant el Plenari com la Comissió Permanent del
Consell Municipal de Benestar Social queden vàlidament constituïts en
sessió, amb l’assistència mínima d’un terç i de la meitat dels seus
membres, respectivament.

Article 15è

Els acords, tant al Plenari com a la Comissió Permanent s’adoptaran
per majoria dels assistents, i pel seu propi caràcter consultiu podran
aportar vots particulars.

Article 16è

1.

El Secretari del Consell aixecarà l’acta de cada sessió en la que

figuraran els acords adoptats i les incidències que siguin procedents
per a reflectir fidelment la sessió.
2.

Les actes seran signades pel Secretari amb el vist- i plau del

President i seran sotmeses per a la seva aprovació a l’inici de la sessió.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
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La representació prevista a l’article 7è apartat b) de les Normes
Reguladores del Consell s’aplicarà als Consells Sectorials actualment
constituïts i s’estendrà automàticament als Nous Consells Sectorials a
partir del moment en què aquests siguin constituïts.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst per aquest reglament correspon el president del
consell adoptar la decisió que consideri més adient d’acord amb els
criteris generals que inspiren les Normes Reguladores d’aquest Consell
així com les Normes Reguladores del la Participació Ciutadana,
informant al Plenari en la següent sessió per a la seva ratificació i, si
s’escau, proposant al corresponent modificació de la normativa.
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