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Preàmbul 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull, a l’article 24, els drets de les persones en l’àmbit dels serveis 

socials. La promoció dels poders públics de la cohesió i el benestar social, així com el foment de la 

participació social en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques es consagren als 

articles 42 i 43, respectivament. 

Els drets relatius a la informació i la participació ciutadana reconeguts pel marc institucional actual es 

troben també recollits en legislació de règim local. El 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, als articles 48 i 62, estableix que 

es pot facilitar aquesta participació ciutadana a través de dos mecanismes fonamentals: la creació 

d’òrgans territorials de gestió desconcentrada o bé la creació d’òrgans sectorials que complementin 

l’organització municipal. 

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, al títol IV, concreta la participació cívica als serveis 

socials. L’article 49 recull explícitament els consells locals de serveis socials com a òrgans de 

participació ciutadana i associativa. Així mateix, l’article 54 de la mateixa Llei estableix l’obligació dels 

ajuntaments que estiguin legalment obligats a prestar serveis socials a constituir un consell de serveis 

socials. 

Més recentment, el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del 

Sistema Català de Serveis Socials regula, a l’article 24, el funcionament dels consells municipals de 

serveis socials. 

El Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament del Masnou, aprovat pel Ple en data 21 de juny 

de 2012, als articles del 31 al 35 regula els òrgans de participació sectorial municipals i permet la creació 

de consells que recullin interessos temàtics, com ara els de benestar social. 
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Títol I. Disposicions generals 

Article 1. Constitució i naturalesa jurídica 

De conformitat amb el que disposen l’article 54 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i els 

articles 3 i 24 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del 

Sistema Català de Serveis Socials, amb l’objecte de facilitar la participació ciutadana en aquells àmbits 

de competència municipal que afectin o es refereixin a la població que requereix l’atenció de serveis 

socials del Masnou. 

Article 2. Objecte 

El Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament del Masnou és l’òrgan col·legiat de participació 

comunitària per a l’assessorament, la consulta, la proposta i la participació en matèria de serveis socials 

al municipi. 

Són objectius d’aquest Consell: 

a) Crear un espai de participació comunitària per a l’assessorament i la consulta en matèria de 
serveis socials al municipi. 

b) Crear un espai estable de reflexió i deliberació sobre temes estratègics per al benestar social en 
matèria de serveis socials.  

c) Promoure la complementarietat i la sinergia entre les administracions públiques i les entitats 
privades de caràcter social i mercantil que desenvolupen la seva activitat al Masnou en l’àmbit de 
serveis socials per tal que es donin respostes efectives a les necessitats de la ciutadania. 

Article 3. Funcions 

Són funcions d’aquest Consell: 

a) Debatre sobre les necessitats socials dins l’àmbit dels serveis socials municipals. 
b) Fomentar la coordinació necessària entre les administracions públiques i les entitats privades 

d’iniciativa social i mercantil al Masnou. 
c) Informar sobre la Cartera de serveis municipal, així com de la memòria anual corresponent del 

Departament de Serveis Socials. 
d) Detectar necessitats col·lectives, i realitzar propostes i suggeriments de millora integral dels 

recursos i serveis. 
e) Aprovar el reglament de funcionament intern del Consell Municipal de Benestar Social i donar-ne 

compte al Ple de l’Ajuntament.  
f) Incorporar, crear i coordinar les comissions sectorials o els grups de treball necessaris dins el 

Consell Municipal de Benestar Social. 
g) Fer propostes i suggeriments al Consell Territorial de Serveis Socials, i al Consell General de 

Serveis Socials i a les seves comissions. 
h) Fomentar la coordinació de la programació i les intervencions de les administracions, les entitats 

privades i la iniciativa social al territori, d’acord amb els criteris de Pla estratègic, la Cartera de 
serveis socials i el Pla local en matèria de serveis socials. 

i) Emetre un informe anual sobre la situació de les necessitats socials i dels serveis socials del 
municipi. 

j) Fer el seguiment i l’avaluació dels processos i els resultats. 
k) Altres que l’Ajuntament del Masnou li pugui encomanar o que proposi el mateix Consell, a 

iniciativa dels seus membres i de manera consensuada.  

Títol II. Composició del Consell 

Article 4. Composició 

El Consell Municipal de Benestar Social, com a òrgan col·legiat de participació i debat comunitari, integra 

una pluralitat diversa de persones compromeses amb la societat civil del Masnou, entre les quals hi ha: 
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a) L’alcalde o alcaldessa, que n’ocuparà la Presidència. 
b) El regidora o regidora competent en matèria de benestar social, que n’ocuparà la 

Vicepresidència.   
c) Un representant de cada grup polític municipal. 
d) Dues persones representants dels usuaris i usuàries de serveis propis dels serveis socials 

municipals. 
e) Fins a set persones representants de les associacions i entitats d’iniciativa social, degudament 

registrades, que mantenen vinculació amb els serveis socials de l’Ajuntament del Masnou, a raó 
d’una o dues persones per entitat. 

f) Una persona representant de les empreses i/o entitats amb vinculació jurídica amb l’Ajuntament 
del Masnou que tinguin per objecte la prestació de serveis socials. 

g) Una persona representant del món sindical present al Masnou, que sigui representativa i/o 
mantingui una vinculació amb els serveis socials. 

En són també membres, amb veu però sense vot: 

a) El tècnic o tècnica responsable de Serveis Socials de l’Ajuntament. 
b) Una persona representant de l’equip tècnic de Serveis Socials municipals. 
c) Una persona representant de l’equip tècnic de l’àrea municipal en què es trobi la regidoria 

competent en matèria de benestar social. 
d) La persona responsable tècnica de l’Oficina Local d’Habitatge. 
e) La persona responsable tècnica de Promoció Econòmica. 
f) El secretari o secretària del Consell. 

Article 5. Designació dels membres del Consell 

Les persones membres del Consell són designades com segueix: 

a) Les persones representants de cada grup polític municipal són designades pel seu portaveu, per 
mitjà d’un escrit a la Presidència del Consell. 

b) La persona representant de l’equip tècnic de Serveis Socials és designada pel regidor o regidora 
de Benestar Social. 

c) La persona representant de l’equip tècnic de l’Àrea de Comunitat i Persones és designada pel 
tinent o la tinenta d’alcalde en qui recau la coordinació de l’Àrea de Comunitat i Persones. 

d) Les dues persones representants dels usuaris i usuàries de serveis socials són escollides entre 
aquelles que formin part de la xarxa de serveis socials municipals i que manifestin el seu desig 
de participar en el Consell. Les persones candidates són citades el dia en què es constitueix el 
Consell i s’escullen entre elles. 

e) Les cinc persones representants de les associacions i entitats d’iniciativa social que mantenen 
vinculació amb els serveis socials de l’Ajuntament del Masnou són escollides el dia de la 
constitució del Consell per votació entre elles mateixes.  

f) La persona representant de les empreses i/o entitats amb vinculació jurídica amb l’Ajuntament 
del Masnou que tinguin per objecte la prestació de serveis socials és escollida per votació entre 
les persones proposades per aquelles, el dia de la constitució del Consell. 

g) La persona representant del món sindical present al Masnou és escollida per votació entre les 
persones proposades per les entitats sindicals que optin a assumir la representació, el dia de la 
constitució del Consell. 

Article 6. Assessorament 

La Presidència, per iniciativa pròpia o a proposta de la majoria absoluta dels membres del Consell, pot 

valorar, en funció de les qüestions que s’hagin de debatre dins el Consell, si cal convocar en qualitat 

d’assessors, i de manera puntual i extraordinària, regidors i regidores municipals, personal tècnic 

municipal o d’altres administracions, altres responsables d’associacions o entitats i professionals de 

prestigi reconegut a participar en sessions del Consell. Com a participants no permanents, es pot 

convocar una persona representant del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 

Catalunya i una altra persona representant de l’Àrea de Benestar de la Diputació de Barcelona. 
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Article 7. Naturalesa jurídica de les associacions, entitats i sindicats representats 

Aquestes personalitats jurídiques han d’estar legalment constituïdes, han de tenir presència en l’àmbit 

territorial de la ciutat, i han de ser democràtiques i pluralistes. 

Article 8. Paritat 

En el procés de constitució del Consell Municipal de Benestar Social, l’Ajuntament ha de vetllar 

raonablement per tal que la seva composició respongui al principi d’igualtat entre dones i homes, tot 

procurant-ne una participació paritària. 

Títol III. Organització i funcionament del Consell 

Article 9. Òrgans 

El Consell Municipal de Serveis Socials s’estructura en els òrgans següents: 

a) Ple 
b) Presidència 
c) Vicepresidència 
d) Secretaria 
e) Secretaria tècnica 
f) Comissions sectorials 

Article 10. Ple 

El Ple és l’òrgan col·legiat de màxima representació del Consell. El conformen la Presidència, la 

Vicepresidència, la Secretaria, les persones representants que s’especifiquen a l’article 4 i el secretari o 

secretària del Consell. 

Article 11. Presidència 

La Presidència del Consell Municipal de Benestar Social és l’òrgan unipersonal que representa el Consell 

en l’àmbit extern de projecció social. Recau en l’alcalde o en la persona en qui la delegui. 

Article 12. Vicepresidència 

La Vicepresidència del Consell Municipal de Benestar Social és l’òrgan unipersonal que substitueix, en 

els casos previstos, la Presidència. Recau en el regidor o la regidora competent en matèria de Benestar 

Social o en la persona en qui la delegui. 

Article 13. Secretaria 

La Secretaria del Consell Municipal de Benestar Social és l’òrgan unipersonal que dóna fe pública dels 

actes administratius que es realitzin dins el Consell. Recau en la figura del secretari o la secretària de la 

corporació o en l’empleat públic designat per la Presidència, que té veu però no vot en les sessions 

plenàries. 

Article 14. Secretaria Tècnica 

La Secretaria Tècnica del Consell Municipal de Benestar Social és l’òrgan unipersonal encarregat de 

facilitar les funcions i la comunicació entre el Ple i les comissions sectorials, en el cas que se’n creïn. 

Està conformat per un tècnic o tècnica de Serveis Socials designat per la Presidència. 
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Article 15. Comissions sectorials 

Les comissions sectorials del Consell són els òrgans col·legiats que pot crear el Ple del Consell, de 

caràcter temporal o permanent, que poden treballar en les línies de treball fixades pel Consell Municipal 

de Benestar Social, en coherència amb les funcions que li han estat assignades. Es configuren amb una 

part dels representants que componen el Ple del Consell i les persones assessores que el Ple consideri 

necessàries. 

Títol IV. Constitució del Consell 

Article 16. Designació dels membres 

Per a la designació i el nomenament posterior mitjançant Decret d’Alcaldia dels representants, la 

Presidència del Consell ha de trametre la convocatòria, en la qual s’ha de fer constar: 

a) La data en què s’ha de constituir oficialment el Consell Municipal de Serveis Socials. 

b) El nombre de representants que s’han d’escollir. 

Article 17. Sessió de constitució 

Per a la constitució del Consell, es reuneixen tots els seus membres en una sessió extraordinària 

convocada a aquest efecte en una data fixada i amb l’ordre del dia següent: 

a) Constitució del Consell Municipal de Serveis Socials. 
b) Elecció dels membres del Consell. 
c) Fixació de la data de les reunions ordinàries del Ple i de les comissions permanents. 
d) Explicació de l’objecte, les funcions i el funcionament general de l’òrgan. 

Disposició addicional 

El funcionament intern del Consell Municipal de Serveis Socials es regula pel Reglament de règim intern 

aprovat pel mateix Consell en sessió plenària mitjançant una majoria qualificada de dos terços dels seus 

membres amb dret de vot. 

Disposició derogatòria 

Amb l’entrada en vigor del present Reglament, restarà derogada qualsevol altra norma o disposició que 

s’hi oposi o el contradigui. 

Disposicions finals 

Primera 

En allò no previst en aquest Reglament, el Consell Municipal de Serveis Socials es regula pels articles 22 

i següents de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, pel 

Decret 202/2009 dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, i per 

la resta de la legislació autonòmica i estatal d’aplicació. 

Segona 

Aquest Reglament entrarà en vigor un cop n’hagi estat publicat el text íntegre al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini previst per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les Bases de règim local, i restarà en vigor fins que el Ple de l’Ajuntament no n’acordi la modificació 

total o parcial o la derogació. 


