REGLAMENT SOTMÉS A INFORMACIÓ PÚBLICA

Ajuntament de Carlet
REGLAMENT DEL CONSELL SECTORIAL, MESA INTERSECTORIAL DE LA
SALUT.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1.- Naturalesa jurídica de la Mesa Intersectorial de Salut.
1. El consell sectorial, Mesa Intersectorial de Salut es constitueix com a òrgan
consultiu i de participació ciutadana en aquelles qüestions d’interés referides a la
promoció i prevenció de la salut pública de Carlet que exercirà funcions de consulta,
proposta i assessorament en les matèries del seu àmbit.
2. La Mesa Intersectorial de Salut és l’eina per avançar en salut i equitat en totes
les polítiques. La funció prioritària de la Mesa intersectorial de salut en el municipi és la
contextualització, desenvolupament, coordinació, seguiment i avaluació de la
implementació de l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema
nacional de Salut al municipi de Carlet, així com fer efectiu el dret de la ciutadania a la
participació en el desenvolupament d’activitats de promoció de la salut.
TÍTOL II. COMPETÈNCIES DE LA MESA INTERSECTORIAL DE SALUT
Article 2.- Objectius de la Mesa Intersectorial de Salut.
La Mesa Intersectorial de Salut es crea amb la voluntat de l’Ajuntament de Carlet
de complir amb les disposicions de l’Estratègia de Promoció de la Salut i prevenció en
el Sistema Nacional de Salut, impulsada pel Ministeri de Sanitat, Serveis socials i
Igualtat pel que fa als instruments que faciliten la implementació local de l’estratègia de
les ciutats adherides a la xarxa de Ciutats Saludables.
És igualment objectiu fonamental de la Mesa Intersectorial de Salut convertir-se
en el canal de participació de les persones interessades i entitats en les polítiques
públiques de l’Ajuntament de Carlet en matèria de sanitat i salut.
Article 3.- Competències.

Són competències de la Mesa Intersectorial de Salut:
a.
Promoure la consciència social, així com la participació ciutadana sobre
la importància i transcendència dels assumptes de promoció i prevenció de salut,
impulsant campanyes i activitats relacionades.
b.
Canalitzar iniciatives ciutadanes que milloren el nivell de prevenció,
atenció i control de la salut i del benestar social del municipi.
c.
Tenir coneixement dels programes sanitaris duts a terme en l’àmbit local
per a fer les aportacions oportunes que contribuïsquen al seu millor funcionament.
d.
Promoure accions divulgatives que es consideren d’interés per a la
informació i promoció de la salut.
e.
Generar una memòria anual amb propostes i suggeriments per al
Govern Municipal de Carlet.
Article 4.- Funcions de la Mesa Intersectorial de Salut.
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La Mesa Intersectorial de Salut té un caràcter consultiu i de participació. Les
seues funcions s’exerciran mitjançant l’elaboració d’informes, dictàmens o demandes
que tindran rang de recomanació per als òrgans del Govern Municipal.
L’Ajuntament i les seues regidories han de considerar i valorar totes les
recomanacions rebudes des de la Mesa Intersectorial de Salut, comunicant totes
aquelles que prosperen i motivant les que no puguen portar-se a terme. A més, als
pressupostos de la Corporació es reservaran les corresponents partides
pressupostàries per a dur a terme alguna de les proposicions aportades per la Mesa.
TÍTOL III. COMPOSICIÓ I ORGANITZACIÓ
Article 5.- Composició de la Mesa Intersectorial de Salut.
La Mesa Intersectorial de Salut estarà composta per un mínim de 10 membres i
un màxim de 20 entre els quals, han d’estar:
a.
Presidència: la persona que ocupe l’alcaldia de l’Ajuntament de Carlet,
que podrà delegar en qualsevol membre de l’Ajuntament. Aquest càrrec és
representant de l’Ajuntament i no del partit polític al que pertany.
b.
Vicepresidència: Representant de la Regidoria de Sanitat i Salut
Pública, preferiblement la persona titular de la Regidoria d’aquesta àrea. Aquest càrrec
és representant de l’Ajuntament i no del partit polític al que pertany.
c.
Secretaria tècnica: Una persona, siga empleada pública o no, designada
per la Presidència.
d.
Vocals: Persones representants de les organitzacions, partits polítics,
institucions, associacions, col·lectius, que treballen i desenvolupen programes en
diferents camps relacionats amb la salut i el benestar social (sanitat, educació, serveis
socials, cultura, esport, medi ambient, urbanisme…) així com particulars que puguen
contribuir als seus objectius.
Article 6.- Presidència
Són funcions de la presidència:

a.
Ostentar la representació de la Mesa Intersectorial de Salut .
b.
Designar el càrrec de la secretaria tècnica.
c.
Convocar i presidir les sessions de la Mesa.
d.
Visar les actes i disposar el compliment dels acords
e.
Fixar l’ordre del dia de les sessions de la Mesa, tenint en compte les
peticions que pogueren formular les persones membres en la forma que s’establesca.
f.
Decidir, mitjançant el vot de qualitat, en el cas que es produesca un empat
en una votació, sempre que no s’arribe prèviament al consens.
Article 7.- Vicepresidència

Són funcions de la vicepresidència:
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a)
Dirigir la Mesa Intersectorial de Salut i ostentar la representació de la
mateixa en substitució de la Presidència.
b)
Sol·licitar, en nom de la Mesa Intersectorial de Salut, la col·laboració
que estime pertinent a institucions, autoritats, organismes, entitats, associacions i
particulars.
c)
Proposar el pla de treball de la implementació local que ha d’especificar
les tasques i les persones responsables.
d)
Quantes siguen inherents a la seua condició de vicepresidència i
especialment, la substitució i assistència a la Presidència.
Article 8.- Secretaria tècnica

Són funcions de la secretaria tècnica:

a)
Custodiar la documentació de la Mesa Intersectorial de Salut, posant-la
a disposició dels seus òrgans i dels membres del consell en quant siga requerida.
b)
Promoure, coordinar i dinamitzar la Mesa.
c)
Redactar les actes de les sessions, autoritzant-les amb la firma i el
vistiplau de la presidència, així com donar part corresponent dels acords que
s’adopten.
d)
Quantes siguen inherents a la seua condició de secretaria
Article 9.- Vocals

1. Els i les vocals de la Mesa seran nomenats per la presidència o la
vicepresidència a partir de les propostes dels grups d’interés que representen.
Els grups d’interés que hauran de tenir representació són els següents:
a.
Grups Polítics. Serà proposat un o una vocal per cadascun dels Grups
Polítics amb representació en l’Ajuntament de Carlet, sense ser necessari que siguen
membres de la Corporació.
b.
Centre de Salut de Carlet. Fins a un màxim de 2 representants d’aquest
centre, preferiblement el/la Coordinador/a d’Infermeria i el/la Coordinador/a de Serveis
Socials del centre.
c.
Residència 3a Edat. Un persona representant del centre proposat per la
Direcció d’este, preferiblement el/la Coordinador/a d’infermeria o alguna persona
professional que conega la realitat de la residència i del municipi.
d.
Serveis socials. Un/a Tècnic/a del departament dels Serveis Socials de
l’Ajuntament de Carlet a proposta de la Regidoria responsable de l’àrea.
e.
Comunitat educativa. Una persona representant de la comunitat
educativa del municipi, escollida pel consell escolar municipal.
f.Consell d’esports municipal. Una persona representant de la comunitat
esportiva del municipi, escollida pel Consell municipal d’esports.
g.
Joves. Una persona representant que conega la realitat de les persones
adolescents i joves de Carlet i les seues necessitats i propostes proposada per la
Regidoria de Joventut .
h.
Associacions de treball per la salut. Fins a un màxim de 5 representants
d’associacions del municipi que treballen en aspectes vinculats a la millora i prevenció
de la salut a Carlet, amb seu i activitat en el municipi proposades per la
Vicepresidència. Per al cas de que el número d’associacions en este àmbit fora inferior
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a 5, també podran formar part de la Mesa, a proposta de la Vicepresidència, aquelles
persones representants de col·lectius d’altres sectors claus com, per exemple,
Urbanisme, Medi Ambient, Infraestructures, Transport… i d’altres que en resulten
interessants per als treballs d’aquesta.
2. Són funcions dels vocals:

a.
Aportar el seu coneixement i la seua experiència en les sessions de la
Mesa.
b.
Facilitar la realització de les propostes de la Mesa en cas de tenir la
possibilitat de fer-ho.
c.
Aportar els recursos a l’abast per a la realització de les propostes de la
Mesa.
d.
Aprovar la constitució dels grups de treball així com de les activitats
desenvolupades en aquests.
e.
Realitzar el seguiment de l’activitat d’aquests grups de treball.
3. Són drets dels vocals:
a.

Tenir accés a les actes i documentació de la Mesa Intersectorial de

b.

Participar, amb veu i vot en les sessions de la Mesa Intersectorial de

Salut.
Salut.

c.
Fer constar en les actes de les sessions les observacions i raonaments
que es creguen oportuns.
4. L’exercici del càrrec pels membres de la Mesa no serà remunerat i formarà
part de les funcions de les seues activitats professionals.
TÍTOL IV. FUNCIONAMENT
Article 10.- Normes de la Mesa

La Mesa Intersectorial de Salut ajustarà el seu funcionament a les següents
normes:
a.
La Mesa intersectorial es reunirà almenys i amb caràcter ordinari
quatrimestralment, i amb caràcter extraordinari quan ho convoque la presidència. Es
redactarà una acta després de cada reunió que es realitze.
b.
La convocatòria es realitzarà per part de la secretaria tècnica. De les
sessions ordinàries s’acordarà la data de la següent sessió en cada sessió i la
secretaria enviarà la convocatòria i l’ordre del dia, al menys amb una setmana
d’antelació.
c.
Qualsevol dels membres pot demandar la realització d’una sessió
extraordinària que, la direcció de la Mesa decidirà si és oportú o no. Si la sessió és
demandada per un 50% dels membres de la Mesa aquesta convocatòria s’haurà de fer
efectiva per part de la direcció.
d.
La sessió de la Mesa es podrà realitzar quan hi haja almenys un 50%
dels membres d’aquesta. La presència de la presidència no serà un requeriment
necessari per a realitzar les sessions de la Mesa, quedant en eixa cas substituïda per
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la Vicepresidència. Serà, en tot cas, imprescindible la presència de la secretaria
tècnica.
e.
En les sessions ordinàries de la mesa podrà ser objecte de deliberació i
votació qualsevol assumpte no inclòs en l’ordre del dia sempre que la seua inclusió
s’acorde amb el vot favorable de la majoria.
f.
La Mesa aprovarà el pla de treball, el seu cronograma, i es realitzarà el
seguiment del mateix així com dels acords que s’adopten.
g.
Es treballarà per a arribar a totes les decisions per consens dels
membres però, en cas de què no siga possible, es decidirà per majoria simple en
votació entre les persones assistents.
h.
La Mesa presentarà un informe anual d’activitats realitzades i
proposades i complimentarà el full de seguiment de la implementació local de
l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut al
municipi de Carlet que enviarà als responsables de la implementació de l’Estratègia de
Promoció de la Salut i Prevenció a nivell autonòmic i estatal.
i.
La Mesa donarà visibilitat al treball que ha realitzat davant de la població a
través dels mitjans de comunicació, la pàgina web i les xarxes socials. Especialment
es publicarà l’informe anual. Amb caràcter puntual es poden organitzar sessions o
jornades Informatives dirigides a la ciutadania en general, o per altres mitjans
complementaris que puguen considerar-se en un moment donat a proposta de
qualsevol de les persones membres.
j.
La Mesa està obligada a publicar en el portal de transparència les actes de
les sessions i el Reglament d’aquesta.
Article 11.- Cessament com a membre de la Mesa.
1. Es perdrà la condició de membre de la Mesa pels següents motius:
a.
A proposta de la persona qui promogué el seu nomenament.
b.
Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual es raonen
els motius.
c.
Dissolució de l’Associació o agrupació a la qual representa o presentar
baixa en el Registre Municipal d’Associacions.
d.
Pèrdua d’algunes de les condicions per accedir a ser vocal de la Mesa.
e.
Per malaltia que incapacite per a l’exercici del càrrec.
f.
Per defunció.
g.
Per altres causes justificades.
h.
Incapacitat o inhabilitació per al desenvolupament del càrrec públic
declarada per sentència judicial ferma.
i.
Per haver estat condemnada per delicte dolós.
j.
Per inassistència reiterada a les sessions de la Mesa després de tres
absències consecutives sense justificació prèvia.
k.
Per incompliment reiterat del Reglament, els acords dels òrgans de
govern i/o pertorbació greu del funcionament de la Mesa.
l.
Realització d’activitats, conductes o manifestacions contràries als objectius
i principis de la Mesa.
2. Perquè es produïsca el cessament d’una persona membre de la Mesa s’haurà
d’acordar en una sessió de la Mesa justificant els motius del cessament. Es farà
constar en l’acta aquesta informació.
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3. Les persones, associacions o col·lectius que siguen exclosos de la Mesa per
qualsevol dels motius dalt assenyalats, no podran ser proposats per a la seua
incorporació fins passat un any des de la seua exclusió.
Article 12.- Vacants de la Mesa.

Tota vacant en la Mesa deurà ser coberta per una nova persona membre que
reunesca les característiques del lloc vacant. Les vacants que es produesquen seran
cobertes a proposta de la persona, institució o col·lectiu que va proposar a la persona
substituïda.
Article 13.- Vigència de la Mesa i renovació
La durada de la Mesa Intersectorial de Salut serà indefinida.
Article 14.- Col·laboracions

La Mesa Intersectorial de Salut podrà recavar la col·laboració de persones
expertes amb especial preparació i reconeguda experiència en l’àmbit de la consulta.
No essent aquestes persones membres de la Mesa però si podent estar presents en
les sessions que siguen requerides.
TÍTOL V. GRUPS DE TREBALL
Article 15.- Sobre els grups de treball

1. La Mesa Intersectorial de Salut podrà constituir per a l’estudi de temes
puntuals, comissions o grups de treball dels quals podran formar part altres persones
pel seu especial coneixement, vincle o interés en la matèria a desenvolupar en aquest
grup. Tindran com a funció elaborar informes, propostes i realitzar aquelles activitats
que es consideren convenients per als fins assignats. Aquests reportaran a la Mesa les
seues activitats i propostes raonades en els temps que s’establisquen.
2. Podran participar en els grups de treball representants de les associacions
pertanyents a la Mesa, i també especialistes dels diferents temes objecte d’estudi que
siguen validats per la majoria de membres de la Mesa. Es designarà un membre de la
Mesa per a coordinar cada grup de treball.
3. El règim de reunions d’aquests grups de treball serà flexible, adequat a la
urgència del tema. L’adopció inicial d’acords en els Grups de Treball es realitzarà per
majoria simple de les persones presents, tenint en compte que sempre hauran de ser
elevades a la Mesa les conclusions o acords, per que els aprove definitivament.
Disposició addicional primera

La modificació total o parcial del present Reglament, així com la seua derogació,
correspon aprovar-la al Ple de l’Ajuntament, prèvia consulta a la Mesa o proposta
d’aquesta.
Disposició final
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En tot el no disposat en aquest Reglament s’estarà al que estableixen les
disposicions legals vigents que puguen afectar la seua creació, desenvolupament de
les seues funcions i extinció.

