El Ple de l’Ajuntament de Rubí en sessió del dia 30 de maig de 2018, amb l'advertiment a què fa
referència l'article 206 del ROF, adoptà entre altres el següent acord:

El Ple Municipal del 28 d’abril del 2016 va aprovar per unanimitat la moció de Junta de Portaveus
per la constitució del Consell Municipal de Salut i Qualitat de Vida.
El servei de Salut Pública ha treballat en el model de Consell de Salut fins a definir una Proposta i
que ha elaborat un reglament que estableix la seva organització composició i funcionament.
L’Ajuntament ha convocat en dues ocasions a les persones proposades com a membres del
Consell de Salut en data 6 d’abril del 2017 i data 7 de juny del 2017 a dues reunions de treball
per valorar les propostes elaborades pel servei de Salut Pública.
Del treball realitzat durant les reunions del Consell de Salut en constitució es desprèn que el
model de Consell proposat pel servei de salut pública és compartit pels futurs membres del
consell.
A les reunions es va treballar sobre la proposta de reglament del Consell Municipal de Salut i es
va arribar a consensuar una proposta de document que posteriorment ha estat revisada per
l’assessora jurídica assignada a l’àrea de Serveis a les Persones.
FONAMENTS DE DRET
- Articles 119, 130 i 131 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en endavant, ROF.
- Articles 58 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, en endavant, ROAS.
- Articles 6,8, 48, 49,52, 62, 63, 66 i 178 del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, en endavant, TRLMRLC.
- Articles 4,22.2d), 25.2 j), 47, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en endavant, LRBRL.
- Articles 83 a 89 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Rubí, aprovat
definitivament pel Ple de 28 de febrer de 1986 i publicat al BOPB el 14 de març de 1987.
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- Articles 19 a 22 del Reglament de la Participació Ciutadana i els Districtes aprovat
definitivament per acord de Ple de data 26 de maig de 2006. Publicat en el BOPB núm. 160 de
data 6 de juliol de 2006.
- Article 68 de la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya.
- Article 52 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.
- Articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques (en endavant, LPACAP).
- Article 52 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya en endavant, LRJPAC.
- Article 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
- Article 10 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Vist l’avantprojecte de reglament del Consell Municipal de Salut.
Atès que el procediment d’aprovació dels reglaments municipals exigeix l’aprovació inicial, la
submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva,
amb la publicació posterior del text íntegre.
Atès que, en no tractar-se d’una ordenança fiscal ni urbanística ni del Reglament orgànic de la
corporació, aquest reglament només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que
calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Atès que l’article 178.1.c) del del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, disposa que en cas de no haver cap reclamació
o suggeriment, l'acord inicial d’aprovació d’una ordenança o reglament esdevindrà definitiu.
Vista la proposta del regidor de Salut Pública amb el vistiplau de la regidora de l’àrea de Serveis
a les Persones de data 16 de maig de 2018, l’informe tècnic de data 25 d’abril de 2018 i l’informe
jurídic de data 26 d’abril de 2018.
D’acord amb les competències que reconeixen al Ple els articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 62.1 del Text Refós de la llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
Per tot això,

S’ACORDA:
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1. La creació del Consell Municipal de Salut Pública de Rubí com a òrgan complementari de
participació ciutadana sectorial i nomenar a l’Alcaldessa com a la seva presidenta.
2. L’aprovació inicial del reglament del Consell Municipal de Salut Pública, regulador de
l’organització, composició i funcionament de l’òrgan, segons el text que s’adjunta als presents
acords.
3. Sotmetre a informació pública el text del reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents
al Butlletí Oficial de la província, i a la Seu Electrònica municipal. El termini d’informació pública
començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOPB.
4. Concedir audiència a les entitats i organismes que es proposa que formin part del Consell
Municipal de Salut, a l’efecte que puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la
notificació dels presents acords i facilitant l’accés al text íntegre del reglament. El termini de
l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció de la
notificació.
5. Publicar al portal de la transparència el procediment normatiu en curs d’elaboració, amb la
indicació de l’estat de tramitació en que es troba, les memòries i els documents justificatius de
la tramitació del projecte normatiu, i el contingut íntegre del text del projecte de reglament.
6. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació
pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva
publicació.
7. Donar trasllat d’aquests acords a l’Alcaldia i al servei de Relacions Ciutadanes i Proximitat.
8. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb
l’establert a l’article 45 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.

L'alcaldessa

El vicesecretari accidental

Ana Maria Martínez Martínez

NICOLAS LOPEZ AZNAR

01/06/2018 13:35:48

31/05/2018 15:50:20

Expedient:233/2018/PERSONES-E
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 11777131016433676316 a https://seu.rubi.cat
3/3

