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Transcorregut el termini d’informació pública del Reglament de la Mesa de Salut de
Sant Quirze del Vallès, aprovat inicialment pel Ple el dia 30 d’abril de 2019, es fa públic
que ha esdevingut definitiu en no presentar-se cap al·legació durant el termini
d’exposició pública.
Així mateix, es fa públic, mitjançant annex, el text íntegre del Reglament, amb
l’advertiment que entrarà en vigor als quinze dies hàbils des de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província.
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L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu, interposat davant de la sala contenciosa administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos. Tanmateix,
els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a dret.
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ANNEX:
“REGLAMENT DE LA MESA DE SALUT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
1.- Naturalesa jurídica

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 29-7-2019

La Mesa de Salut de Sant Quirze del Vallès, és un òrgan de participació sectorial creat
per l’Ajuntament de Sant Quirze d’acord a allò que disposen els articles 62, 63 i 64 del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovada mitjançant
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril amb funcions de caràcter vinculant, així com
d’assessorament i informació de la salut municipal que, amb caràcter general, es
constitueix per propiciar un debat permanent per tal de protegir i promoure la salut
dels ciutadans i ciutadanes del municipi.
Amb caràcter específic, la Mesa de Salut és un òrgan col·legiat, assessor i vinculant
de la Regidoria de Salut, amb les funcions que s’estableixen en el present Reglament.
2.- Objectius de la Mesa
Els objectius de la Mesa són:
a)
Sumar esforços per tal de treballar de forma coordinada en la promoció de la
Salut i la prevenció de la malaltia per part dels diferents agents.
b)

Fomentar un debat transversal per tal de donar veu a tots els col·lectius.

c)
Establir un calendari anual d’activitats dirigides a promoure la Salut i fomentar
hàbits saludables.
Definir conjuntament l’estratègia pel que fa a la Salut del municipi.
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d)

e)
Donar suport a les entitats enfocades a la Salut de Sant Quirze del Vallès i fer
difusió de les seves activitats.
Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 12431132027015375122 , ha estat generat amb
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.
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3.- Composició de la Mesa

Un/a representant de cadascun dels grups polítics amb representació
municipal.
Un/a representant delegat per cadascuna de les entitats o associacions del
sector de la salut que tinguin el seu àmbit d’actuació al terme municipal de Sant Quirze
del Vallès i que mostrin el seu interès en formar part d’aquesta Mesa, sol·licitant-ho a
l’ajuntament per escrit.
Un/a representant delegat de les meses municipals creades i adscrites a altres
àmbits o àrees municipals.
Un/a representant delegat de l’equip d’atenció primària del municipi.
Un/a representant delegat per cadascuna de les empreses oferidores de
serveis de salut al municipi, que reunint la condició esmentada hagin mostrat interès
en aquest sentit, sol·licitant-ho a l’Ajuntament per escrit.
d) Un treballador municipal, amb veu i sense vot, adscrit al servei de Salut Pública, que
actuarà com a secretari/ a de la Mesa.
Membres no permanents (amb veu i sense vot):
a) Podran assistir a la Mesa i/o a les comissions aquelles persones a títol individual i/o
entitats, que per la seva finalitat, capacitat o nivell professional es pugui considerar
d’interès la seva participació.
b) Responsables polítics o tècnics d’altres àmbits o àrees municipals.
c) Representants de les associacions de veïns del municipi.
d) Representants de les associacions de mares i pares dels centres educatius i,
també, de les escoles del municipi.
Per acord de la Mesa es podran constituir totes les comissions de treball que s’estimi
convenient. Entre els membres integrants, la Presidència elegirà un ponent, que la
representarà, i que actuarà d’interlocutor o portaveu.
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a) President/a: l’alcaldessa o membre de l’equip de Govern en qui delegui.
b) Sots president/a: la Regidora de Salut Pública.
c) Vocals de la Mesa (amb veu i vot):
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Membres permanents:
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Els Òrgans de la Mesa de Salut es composen dels següents membres:

Data 29-7-2019

b) En Comissions de Treball

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) Mesa en Ple

A

La Mesa de Salut de Sant Quirze del Vallès, podrà funcionar en les formes que
segueixen:

Són funcions de la Presidència:
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4.- Funcions de la Mesa

Són funcions de la Comissions de Treball:
•
Les d’ estudi, informe o consulta, de conformitat amb les finalitats que
s’estableixin en l’acord de la Mesa que les creà. Els seus informes seran presentats a
la Mesa on es sotmetran a aprovació.
Són funcions del/de la Secretari/a:
•
Convocar la Mesa, per indicació de la seva Presidència.
•
Assistir a les sessions de la Mesa, corresponent-li d’aixecar l’acta i certificar els
acords que s’adoptin.
•
Reservar l’espai i infraestructures necessàries per donar suport a la Mesa.
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•
Elaborar un programa anual d’activitats dirigides a promoure la salut a Sant
Quirze del Vallès i fomentar els hàbits saludables.
•
Participar i col·laborar en l’organització i realització de les activitats
programades.
•
Constituir fòrum de debat sobre projectes globals d’actuació, objectius i
necessitats municipals en matèria de salut, actuant així com a emissor d’informació
social per a la política de Salut de l’Ajuntament.
•
Emetre el seu parer sobre les propostes i assumptes que li siguin sotmesos a
consideració per l’Ajuntament dins el seu àmbit propi.
•
Elevar a la Regidoria de Salut les inquietuds, propostes i innovacions que les
entitats representades manifestin.
•
Seguir la correcta aplicació dels acords i del present reglament.
•
Fer arribar al Consistori, les iniciatives i les propostes en matèria de Salut, que
consideri convenients per a la millora de les actuacions en aquest àmbit.
•
Participar en el seguiment, control, supervisió i avaluació de l’eficàcia amb què
han estat utilitzats els recursos assignats a cada objecte de les bases.
•
Elaborar una proposta de modificació del present Reglament, quan així ho
sol·licitin dues terceres parts de la Mesa o la Regidoria de Salut.
•
Seguir la correcta aplicació dels acords i del present Reglament.

Data 29-7-2019

Són funcions de la Mesa

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

•
Ostentar la representació institucional de la Mesa de Salut.
•
Presidir les sessions de la Mesa de Salut, així com les comissions a que
assisteixi dirigint-ne i moderant-ne el seu desenvolupament, i dirimir els empats amb
el seu vot de qualitat.
•
Totes aquelles altres funcions que es derivin del present Reglament i
corresponguin a la Presidència d’un òrgan col·legiat.
•
Anomenar els portaveus o interlocutors de les Comissions de Treball.

La Mesa es reunirà en sessions plenàries de forma ordinària, sis vegades a l’any i en
sessió extraordinària o per motiu d’urgència, tantes vegades com sigui convocat per la
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5.- Règim de Funcionament de la Mesa

seva Presidència o quan ho sol·licitin per escrit i amb acreditació suficient les dues
terceres parts dels seus membres.

Els acords de la Mesa s’adoptaran per majoria dels membres assistents que
concorrerà quan hi hagi més vots a favor que en contra, tenint la Presidència vot de
qualitat per a dirimir els empats que es puguin produir.
6.- Règim de Funcionament de les Comissions de treball
La Comissió de treball es podrà reunir un cop al mes, o quan ho sol·liciti algun dels
seus membres. Les convocatòries de la Comissió de treball es podran fer mitjançant
correu electrònic adreçat als seus membres, amb una antelació mínima de 7 dies
hàbils, on també es farà constar l’ordre del dia i, si s’escau, la documentació pertinent.
Els sol·licitants de la convocatòria de referència, hauran de formalitzar per escrit la
seva petició i acreditar-la degudament amb la incorporació de la relació nominal dels
membres peticionaris amb llurs respectives signatures i l’ordre del dia que proposin.

7.- Disposicions addicionals
Primera
En tot allò no previst per aquest reglament serà d’aplicació el Reglament Orgànic
Municipal i la legislació general bàsica estatal i autonòmica de règim local.
Segona
La modificació del present reglament així com la interpretació i aclariment de les
qüestions o aspectes insuficientment regulats que s’hi puguin observar, correspon al
Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, previ informe consultiu de la Mesa de
Salut.
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En base a la temàtica o contingut dels assumptes a tractar, la Presidència a iniciativa
pròpia o d’algun dels membres, podrà proposar l’assistència a la sessió de la Mesa, de
personal aliè a les seves respectives composicions, i que no tindran dret a vot.

Data 29-7-2019

Per a la vàlida constitució de la Mesa, serà preceptiva l’assistència a més de la
Presidència i la Secretaria, la meitat més un dels membres de fet en primera
convocatòria, i d’un nombre no inferior a un terç dels seus membres en segona.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En quant al règim de funcionament i acords s’adoptaran per consens i, en el seu
defecte, per majoria simple.
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Les convocatòries extraordinàries es faran per decret d’alcaldia i es notificaran amb
una antelació mínima de 2 dies hàbils, on també s’adjuntarà l’ordre del dia i, l’acta de
la sessió anterior i si s’escau, la documentació pertinent.
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Les convocatòries ordinàries es faran per decret d’alcaldia i es notificaran amb una
antelació mínima de 7 dies hàbils, on s’adjuntarà l’ordre del dia i, l’acta de la sessió
anterior i si s’escau, la documentació pertinent.

Per a la modificació del present Reglament, es seguirà el mateix procediment que per
la seva aprovació.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 29-7-2019
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Elisabeth Oliveras Jorba - DNI 33891345V
(TCAT)
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 17/07/2019 a les 9:18:24
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Sant Quirze del Vallès, 15 de juliol de 2019
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El present Reglament entrarà en vigor a partir dels 15 dies següents al de la seva
publicació íntegra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, de conformitat amb
allò que disposen els articles 65.2) i 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.”
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8.- Disposició final
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