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E D I C T E 

 

L'Ajuntament ha aprovat definitivament l'expedient relatiu a l’aprovació del 

reglament per la concessió de l’escut d’honor de la Vila de Pedreguer. 

 

Donant compliment a l'establert a l'article 70.2 de la llei 7/85, es fa públic el text 

íntegre del reglament : 

 

REGLAMENT DEL CONSELL SOCIAL MUNICIPAL DE 

L’AJUNTAMENT DE PEDREGUER 

DISPOSICIONS GENERALS 

Títol preliminar 

L'article 1.3 de l'Estatut d'Autonomia, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d’1de juliol, estableix 

com a objecte de l’administració valenciana el reforçament de la democràcia i la garantia de 

participació de tots els ciutadans en la realització de les seues finalitats. Una concepció integral 

dels Serveis Socials, juntament amb la recerca de la màxima qualitat de vida i benestar social, 

han de connectar necessàriament amb la idea de la participació, i donar compliment a 

l'esmentat precepte estatuari al camp dels serveis socials. 

Per això el Decret 39/1985, de 25 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, creà el 

Consell de Benestar Social de la Comunitat Valenciana i, atés que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les Bases de Règim Local, en els articles 25.2.k.) i 26.1.c), estableix que els 

municipis exerciran, en tot cas, competències sobre prestació de serveis socials i de promoció i 

reinserció social, i tenint en compte que la Generalitat Valenciana posseeix competència 

exclusiva en matèria de serveis socials per raó de l'article 31 de l'Estatut d'Autonomia, i que la 

Llei de la Generalitat Valenciana 5/1989 de 6 de juliol, de serveis socials de la Comunitat 

Valenciana, en l'article 17, fa referència expressa a la constitució de Consells d'àmbit territorial 

inferior, el Decret 30/1990, de 12 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana establí la 

via que permet als Ajuntaments la constitució de consells municipals de benestar 

social. 

En el cas de la Marina Alta, a més, la prestació de serveis socials, juntament amb la promoció i 

la reinserció social, és realitzada també per la Mancomunitat Comarcal de Serveis Socials. 

El present reglament, d’acord amb el que preveuen els articles que s’acaben d’esmentar, regula 

l’estructura i el funcionament del Consell Social Municipal de Pedreguer, per al 

desenvolupament de les competències que li atribueix el ja mencionat Decret 30/1990, de 12 

de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

Article 1. Objecte 

El Consell Social Municipal és un òrgan de participació comunitària, per a l’assessorament, 

consulta, proposta i participació en matèria de benestar social en el municipi. 

El CSM es regirà per aquest Reglament. 

També podrà col·laborar amb la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta en tot allò 

que faça referència a les actuacions dutes a terme per aquesta entitat al municipi de Pedreguer 

en matèria de benestar social. 
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Article 2. Funcions 

La creació del CSM respon a la necessitat d’eixamplar el treball envers els col·lectius en risc 

d’exclusió social. Ha d’esdevenir una eina de treball, assessorament, suport i seguiment de 

l’àrea de servei a les persones. 

Tindrà entre les seves finalitats la generació de idees i possibles projectes a desenvolupar, 

promoure el treball comunitari i en xarxa entre la societat civil i l’Ajuntament i fomentar el 

voluntariat com a eina per millorar el treball social. 

En definitiva, el CSM té com a finalitat implicar als ciutadans en el camp dels serveis socials per 

a la elaboració de propostes per a fer efectiu el principi d’igualtat d’oportunitats entre els 

col·lectius socials. 

Són funcions del Consell Social Municipal: 

a) Deliberar sobre l’orientació general dels serveis socials al territori de referència, és a dir, 

Pedreguer. 

b) Informar tant als òrgans municipals com supramunicipals en matèria de serveis socials de les 

qüestions que, segons l’opinió del Consell, siguen d’interés per a la localitat en matèria de 

Benestar Social. 

c)Proposar, tant als òrgans municipals com supramunicipals en matèria de serveis socials, 

activitats o iniciatives i participar en la seua realització en l’àmbit de les seues competències. 

d) Fomentar la coordinació dels agents socials que treballen sobre el 

territori de referència. 

e) Realitzar un seguiment de les activitats i projectes desenvolupats en matèria de Benestar 

Social al municipi. 

f) Organitzar activitats de sensibilització destinades als diferents grups de població del municipi. 

g) Altres que l’administració de què depèn li puga encarregar. 

Article 3. Composició 

El Consell Social Municipal estarà compost per: 

a) L’alcalde/essa o regidor/a en qui delegue. 

b)El/la regidor/a responsable de les àrees de Benestar Social i Sanitat. 

c) Un/a regidor/a de cadascun dels partits polítics amb representació en l’Ajuntament. 

d) Una persona representant de cadascuna de les associacions o col·lectius del municipi 

reconeguts legalment que tinguen incidència a 

nivell local en l’àmbit del Benestar Social i/o que estiguen interessats a 

participar del Consell. 

e) Un/a tècnic/a dels Serveis Socials Municipals. 

f) Un/a tècnic/a municipal, que farà les funcions de secretari/a, amb veu però sense vot. 

L’admissió de nous membres del Consell es farà amb la sol·licitud prèvia per escrit de les 

entitats interessades, en la qual especificaran les dades de la persona designada. 

Les persones membres del Consell deixaran de ser-ho per les causes 

següents: 

a) Per voluntat expressa de l’entitat representada, si és el cas. 

b) Per voluntat pròpia. 

c) Per dissolució de l’entitat representada. 
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d) Per dissolució del Consell. 

Article 4. Òrgans del Consell 

El Consell tindrà com a òrgans de funcionament: 

a) El Ple. 

b) Les comissions de treball, creades per acord del Ple per tal de dur a 

terme el treball diari en matèria de serveis socials, coordinar les entitats, així com estudiar 

assumptes puntuals, si s’escau. La participació en les comissions de treball serà voluntària per 

part de les entitats que formen el Consell. 

Article 5. El Ple del Consell 

El Ple del Consell estarà integrat per: 

a) La Presidència, exercida l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegue. 

b) La Secretaria, exercida per un/a tècnic/a municipal, amb veu però sense vot. 

c) Les vocalies, exercides per la resta de persones membres del Consell, amb veu i vot, d’acord 

amb l’article 2 del present reglament. 

No podrà ser objecte de deliberació o acord per part del Ple cap assumpte que no figure en 

l’ordre del dia, llevat que estiguen presents tots els membres del Consell i siga ratificada la 

urgència de l’afer pel vot favorable de la majoria. 

Article 6. La Presidència 

Són funcions de la Presidència del Consell: 

a) Convocar-lo, per iniciativa pròpia o a proposta d’una quarta part de les persones membres. 

b) Presidir-ne, obrir-ne i alçar-ne les sessions, així com moderar-ne els debats. 

c) Representar-lo legalment. 

d) Formar-ne l’ordre del dia. 

e) Requerir la presència de persones qualificades per a assessorar o 

informar el Consell sobre els assumptes que s’hagen de tractar, quan es considere convenient. 

Article 7. La Secretaria 

Són funcions de la Secretaria del Consell: 

a) Redactar-ne les convocatòries i alçar-ne les actes del Ple. 

b) Custodiar-ne les actes i la documentació relacionada. 

Article 8. Les vocalies 

Són funcions de les vocalies del Consell: 

a) Proposar a la Presidència assumptes perquè siguen incorporats a l’ordre del dia. 

b) Formular-hi iniciatives, propostes o suggeriments. 

c) Complir-ne i fer-ne complir el reglament, i assistir-ne a les reunions i a les de les Comissions 

de què formen part. 

Article 9. La representació del Consell 

Les persones membres del Consell hauran d’abstenir-se absolutament de fer qualsevol gestió 

aïlladament en representació del Consell, sense el coneixement i el consentiment explícit 

d’aquest. 

La representació legal del Consell raurà en la Presidència. 

Article 10. Règim de sessions i convocatòria 
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El Consell Social Municipal es reunirà ordinàriament cada quatre mesos i extraordinàriament 

totes les vegades que crega oportú la Presidència o a instància d’una quarta part de les 

persones membres del Consell per mitjà d’un escrit adreçat a aquesta. 

La convocatòria de les sessions ordinàries es farà per escrit amb una antelació de cinc dies i 

s’hi haurà de fer constar el lloc, la data i l’hora de la reunió, juntament amb l’ordre del dia. 

S’adjuntarà a la convocatòria una còpia de l’acta de la sessió anterior. 

La convocatòria de les sessions extraordinàries es farà, com a mínim, amb 48 hores 

d’antelació. La Presidència justificarà a l’inici de la sessió la urgència de la convocatòria i el 

Consell haurà de ratificar-la abans de procedir a tractar els punts de l’ordre del dia. 

Article 11. Constitució 

El Ple del Consell quedarà vàlidament constituïda quan hi assistisca almenys un terç dels seus 

membres, sempre que estiguen presents la Presidència i la Secretaria. 

Article 12. Règim de votacions 

Els informes i les propostes del Ple del Consell Social Municipal seran 

dictaminats amb el vot a favor, en contra o l’abstenció de cadascun dels seus membres i, si 

s’escau, aprovats per l’òrgan competent de l’Ajuntament. Cada vocal va en representació d’una 

associació i té un vot. 

Article 13. Modificació del reglament i dissolució del Consell 

Les facultats de modificar parcialment o total aquest reglament i de dissoldre el Consell Social 

Municipal corresponen exclusivament al Ple de l’Ajuntament de Pedreguer, oït el dictamen del 

Consell. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Pel que fa a tot allò que no s’ haja previst en el present reglament, regirà el Decret 30/1990, de 

12 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

 

 

Contra l'acte d'elevació a definitiu de l'acord provisional, que posa fi a la via 

administrativa, procedeix interposar, un recurs contenciós-administratiu davant 

la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la 

Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la 

publicació d'aquest edicte. 

 

Pedreguer, 20 de juliol de 2017.  

L’ALCALDE, Sergi Ferrús Peris 

 (signatura digital) 

 

 


