
 

 

Reglament del Consell Sectorial de Benestar Social d’Arenys de Mar  

Capítol 1: Disposicions generals  

Article 1r  

1. El Consell Municipal de Benestar Social és un òrgan de participació creat de conformitat amb 
el que preveuen la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, els articles 62 i 
63 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de 28 d’abril de 2003 i els articles 52 i 
següents del Reglament municipal de participació ciutadana.  

2. Aquest Consell es crea amb la voluntat de l’ajuntament de contribuir, en l’àmbit del benestar 
social, al compliment de l’article 9.2 de la Constitució Espanyola, que atribueix als poders 
públics el fet de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels 
grups en els quals s’integra siguin reals i efectius, de remoure els obstacles que n’impedeixin o 
dificultin la plenitud i de facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política 
econòmica, cultural i social. Com també ho recull el Nou Estatut de Catalunya aprovat l’any 
2006, en el seu Títol I “ Drets i deures i principis rectors “. Capítol I. Drets i deures de l’àmbit 
civil i social. Article 15. Drets de les persones, article 16. Drets en l’àmbit de les famílies, article 
17. Drets dels menors, article 18. Drets de les persones grans, article 19. Drets de les dones, 
article 20. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort, article 22. Drets i deures en l’àmbit 
cultural, article 23. Drets en l’àmbit de la salut, article 24. Drets en l’àmbit dels serveis socials, 
Article 25. drets en l’àmbit laboral.  

Article 2n  

El Consell Municipal que es crea és l’òrgan consultiu, d’informe i proposta als Òrgans 
municipals com queda reflectit en l’article 58.1 del ROM, (Reglament Orgànic Municipal), de 
participació de l’àmbit de Benestar Social en totes les qüestions referents a les seves 
competències.  

Article 3r  

El Consell Municipal de Benestar Social té per objecte:  

1. Valorar i fer informes sobre tots els temes que siguin d’interès en l’àmbit de benestar social.  

2. Coordinar i potenciar les institucions i entitats que treballen en el camp del benestar social.  

3. Analitzar la situació que en el marc del benestar social es generi a la població, així com les 
actuacions que s’hi duen a terme.  

4. Ésser un lloc de debat i difusió de les qüestions relatives a la qualitat de vida del municipi.  

5. Tractar totes les qüestions que a judici del consell puguin tenir incidència en l’àmbit del 
benestar.  



 

Article 4t  

Entenem que l’àrea de Benestar Social és molt àmplia. Per aquest motiu el Consell iniciarà les 
actuacions en tots aquells camps o qüestions per les quals no existeixin vies de participació 
estable i sempre que es cregui convenient.  

El Consell és una de les vies de canalització de propostes dels ciutadans.  

Article 5è  

Els objectius i àmbits on el Consell iniciarà la seva actuació seran:  

1. Tots els temes referents a la gent gran.  

2. Recolzar mesures que desenvolupin actuacions i activitats per la total incorporació de la dona 
a tots els àmbits: laboral, social i cultural.  

3. Vetllar per la igualtat de gènere entre els homes i les dones.  

4. Una atenció molt especial a qualsevol mesura que serveixi per superar la situació de pobresa 
que es pugui detectar a la nostra població.  

5. Potenciar totes les actuacions polítiques i ciutadanes de prevenció orientades a col·lectius 
desfavorits.  

6. Recollir les propostes de solucions necessàries en l’àmbit de transeünts i estrangers que viuen 
o arriben a Arenys de Mar.  

7. Canalitzar les necessitats detectades en relació a la millora de les condicions dels habitatges, 
vetllar i fer el seguiment de les actuacions que se’n derivin.  

8. Tenir una sensibilitat molt especial per la integració de tot el col·lectiu de discapacitats i 
promoure actuacions per la seva inclusió social, així com la supressió de barreres 
arquitectòniques en el municipi i en tots els edificis públics de la vila.  

9. Actuacions per millorar les condicions dels habitatges socials, vetllar i fer el seguiment.  

10. Donar suport a totes aquelles altres actuacions que millorin la qualitat de vida.  

Capítol 2: Organització i funcionament  

Article 6è  

Règim de sessions i adopció d’acords:  

La designació dels membres del consell es durà a terme pel ple de l’ajuntament.  



 

El Consell es reunirà en sessió ordinària dos cops a l’any (un cop al semestre), i en sessió 
extraordinària sempre que el president ho consideri necessari o a sol·licitud d’una tercera part 
dels seus membres mitjançant un escrit raonat i indicant els motius.  

El president del consell podrà convidar a aquelles persones l’assistència de les quals es consideri 
convenient atès el tipus d’assumpte a tractar per què assisteixin a la sessió amb veu però sense 
vot.  

La convocatòria de les sessions s’ha de fer amb una antelació mínima de set dies hàbils.  

El consell serà vàlidament constituït amb l’assistència mínima d’un terç dels membres.  

Serà necessària la presencia del president o del seu substitut legal i de qui faci les funcions de 
secretari.  

Els acords del consell s’adoptaran per majoria dels assistents. En cas d’empat decidirà el vot de 
qualitat del president o del seu substitut.  

Article 7è  

Composició membres del Consell:  

Correspon la presidència del Consell a l’alcalde, que la pot delegar en el vice-president o 
regidor de l’àrea.  

Correspon la vice-presidència al regidor d’acció social, que presidirà el consell quant l’alcalde 
l’hi encomani.  

El secretari serà l’administratiu de l’àrea d’acció Social de l’ajuntament, assistirà a les sessions 
amb veu però sense vot. La seva funció serà d’aixecar acta de les sessions.  

Son vocals del consell:  

* Un o una representant de cada grup polític amb representació a l’ajuntament d’Arenys de Mar 
i el o la regidor/ra no adscrits que hi puguin haver, si s’escau. (aquests representants no cal que 
sigui un càrrec electe, sinó que serà la persona que el grup polític designi).  

* Un representant de les següents entitats socials d’Arenys de Mar, que desenvolupen la seva 
activitat dins l’àmbit de Benestar Social:  

- Un representant de l’esplai de la Gent Gran.  

- Un representant dels serveis socials municipals d’Arenys de Mar.  

- Un representant Associació de Dones per la Igualtat d’Arenys de Mar.  

- Un representant de la Creu Roja.  

- Un representant de Càritas Parroquial.  



 

- Un representant de la Pastoral de la Salut.  

- Un representant de l’Associació Aprenem.  

- Un representant del CAP/ABS d’Arenys de Mar.  

També es crearà una comissió permanent, presidida per l’alcalde president del consell, el vice-
president o regidor de l’àrea, el tècnic municipal dels serveis socials, que també faria de 
secretari aixecant acta d’aquestes sessions de la comissió permanent i la resta d’entitats socials.  

Aquesta és reunirà en cas d’urgència i es convocaria en 24 hores.  

Els membres del Consell perden aquesta condició en els casos següents:  

- A causa de la seva defunció.  

- Per renuncia, caldrà carta dirigida al president del consell, explicant els motius.  

- Com a proposta raonada o acord majoritari de l’entitat o associació o grup polític que el 
membre representi.  

Els membres del Consell seran nomenats per un període de 6 anys renovables, excepte els 
membres que representen a cada grup polític, la renovació dels quals s’efectuarà amb el 
corresponent canvi de mandat.  

Per resolució del president es podrà proposar al ple la modificació de la composició de les 
entitats socials que formen part del consell, la qual serà efectiva des de la seva aprovació 
definitiva segons el tràmit establert legalment.  

Arenys de Mar, 29 d’abril de 2009.  

 


