Ajuntament d’Alcoi
Benestar Social

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL

PREÀMBUL
L’article 1.3 de l’Estatut d’Autonomia, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de
juliol, estableix com a objectiu reforçar la democràcia i garantir la participació de tots els
ciutadans en la realització dels seus fins. Una concepció integral dels Serveis Socials,
juntament amb la recerca de la màxima qualitat de vida i de benestar social, per a donar
compliment amb això de l’esmentat precepte estatuari en el camp dels Serveis Socials.
a) Per tot això, el Decret 39/1985, de 25 de març, del Consell de la Generalitat
Valenciana, i sent així que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, estableix en els seus articles 25.2k i 26.1c que els
municipis exerciran en tot cas competències sobre prestació de Serveis
Socials i de promoció i reinserció social, ha d’establir-se el camí que permeta
als ajuntaments la constitució de consells municipals de Benestar Social, per
la qual cosa, tenint en compte que la Generalitat Valenciana posseeix
competència exclusiva en matèria de Serveis Socials, a tenor de l’article 31
de l’Estatut d’Autonomia, i que la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1997,
de 25 de juny, de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, en el seu títol
quart fa referència expressa a la constitució de consells d’àmbit territorial
interior.
Aquest Reglament, d’acord amb el que preveuen els articles abans mencionats,
regula l’estructura i el funcionament del Consell Municipal de Benestar Social d’Alcoi per
al desenvolupament de les competències que li atribueix el Decret 30/1990, de 12 de
febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana.
Primer. El Consell de Benestar Social és l’òrgan consultiu de la corporació en matèria
d’activitats i de projectes que es realitzen o es promoguen al municipi, relacionats amb el
sistema públic de serveis socials, o en qualsevol aspecte que incidisca en el benestar
social, tot insistint especialment en la promoció i inserció socials i la participació dels
ciutadans d’Alcoi.
Segon. Són funcions del Consell Municipal de Benestar Social:
a) Informar l’Ajuntament de les qüestions que segons l’opinió del Consell siguen d’interés
per a la localitat en matèria de Benestar Social.
b) Assessorar l’Ajuntament en matèria de Benestar Social mitjançant informe de cada una
de les activitats o iniciatives que li siguen consultades.
c) Proposar activitats o iniciatives i participar en la seua realització en l’àmbit de les seues
competències.
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d) Proposar activitats i recursos socials, tot afavorint la seua adequada coordinació.
e) Realitzar un seguiment de les activitats i projectes desenvolupats.
f) Organitzar activitats de sensibilització destinades als diferents grups de població del
municipi.
Tercer. El Consell de Benestar Social estarà compost per:
a) L’alcalde/essa o regidor/a en qui delegue.
b) El/la regidor/a responsable dels programes de Benestar social
c) Un regidor/a de cada un dels partits polítics amb representació en l’Ajuntament.
d) Un representant de cada una de les associacions o col·lectius del municipi interessats
en els fins del Consell, i que tinguen incidència en l’àmbit del Benestar Social. Així mateix,
hauran d’estar inscrits en el Registre d’Associacions Veïnals de l’Ajuntament d’Alcoi.
e) Un tècnic municipal, que farà les funcions de secretari, amb veu però sense vot.
Quart. 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.
Cinqué. Els membres del Consell deixaran de ser-ho per les causes següents:
a) Per voluntat expressa de l’entitat representada.
b) Per voluntat pròpia.
c) Per dissolució de l’entitat representada.
d) Per dissolució del Consell.
Sisé. El Consell tindrà com a òrgans de funcionament:
a) El Plenari.
b) Les comissions especials de treball, creades per acord del Plenari per a estudiar
assumptes puntuals.
Seté. El Plenari del Consell estarà format per:
a) El/la president/a, que serà l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegue.
b) El/la secretari/ària, que serà un/a tècnic/a municipal, amb veu però sense vot.
c) Els/les vocals que seran els altres membres del Consell, amb veu i vot.
Vuité. Són funcions de la Presidència del Consell:
a) Convocar el Consell, per iniciativa pròpia o a proposta d’una quarta part dels membres.
b) Presidir i alçar les sessions, així com moderar els debats.
c) Representar legalment el Consell.
d) Formar 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.
Nové. Són funcions del secretari:
a) Redactar les convocatòries i alçar les actes del Plenari.
b) Custodiar les actes i la documentació del Consell.
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Desé. Són funcions dels vocals:
a) Proposar a la Presidència assumptes per a la seua incorporació a l’ordre del dia.
b) Formular iniciatives, propostes o suggeriments al Consell.
c) Complir i fer complir el reglament, així com assistir a les reunions del Consell i a les de
les comissions de què forme part.
Onzé. Els membres del Consell hauran d’abstenir-se absolutament de fer qualsevol gestió
aïlladament en representació del Consell, sense el seu coneixement i consentiment
explícit.
Dotzé. El Consell es reunirà ordinàriament cada tres mesos i extraordinàriament totes les
vegades que considere oportú la Presidència o a instàncies d’una quarta part dels
membres del Consell per mitjà d’un escrit adreçat a la Presidència.
Tretzé. La convocatòria de les sessions ordinàries es farà per escrit amb una antelació de
cinc dies, en què s’haurà d’expressar el lloc, la data i l’hora de la reunió, així com l’ordre
del dia. Juntament amb la convocatòria es trametrà una còpia de l’acta de la sessió
anterior.
Catorzé. 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 decidirà sobre la urgència i la conveniència de tractar els punts
de l’ordre del dia.
Quinzé. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en
l’ordre del dia, llevat que estiguen presents tots els membres del Consell i siga declarada
la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.
Setzé. El Consell quedarà vàlidament constituït quan hi assistisca almenys un terç dels
seus membres, sempre que estiguen presents la Presidència i el secretari.
Disseté. Els informes i les propostes del Consell de Benestar Social seran dictaminats
amb el vot a favor, en contra o l’abstenció de cada un dels seus membres i, si és el cas,
aprovats per l’òrgan competent de l’Ajuntament.
Divuité. La modificació parcial o total d’aquest reglament, així com la dissolució del
Consell de Benestar Social, correspon exclusivament al Ple de l’Ajuntament, oït el
dictamen del Consell.
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