
Reglament orgànic regulador del Consell de Serveis Socials del Maresme 

 

Preàmbul 

 

El Consell de Serveis Socials del Maresme, com a òrgan sectorial de participació, neix com a 

conseqüència de la necessitat de crear un òrgan que estableixi uns paràmetres en les 

polítiques socials de la comarca del Maresme, aglutini esforços en el compliment de la millora 

de la qualitat de vida de les persones i fomenti la transferència d’experiències i bones 

pràctiques en la intervenció social en la comarca. 

 

Aquest Consell es constitueix es base al Decret 202/2009 de 22 de desembre, dels òrgans de 

participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, on es regula els Consells 

Supramunicipals de Serveis Socials. 

 

La llei de serveis socials estableix com a òrgan superior de participació en matèria de serveis 

socials el Consell General de Serveis Socials, que té els seus antecedents en la Llei 26/1985, 

de 27 de desembre, de serveis socials de Catalunya. L'actual llei incorpora uns canals de 

participació més amplis que l'anterior, substituint els existents consells sectorials per 

comissions sectorials i ampliant els òrgans del Consell General amb una comissió funcional 

de seguiment del desenvolupament de la gestió i la programació dels serveis socials. Crea, 

també, els consells territorials, els consells municipals i els consells supramunicipals de 

serveis socials com a canals de participació cívica en el sistema de serveis socials, la 

constitució dels quals encomana als ens locals perquè els estableixin en base a uns mateixos 

criteris. Finalment estableix la participació també en l'àmbit dels centres de serveis socials. 

 

La creació del Consell de Serveis Socials del Maresme ve motivada també per la 

implementació de la nova Llei de Serveis Socials segons previsió de l'article 54 de la Llei 

12/2007, de serveis socials. 

 

És per això, que el Consell Comarcal del Maresme promou la creació del Consell de Serveis 

Socials del Maresme com a òrgan sectorial de debat i participació i com a espai de treball per 

assolir els màxims objectius en l'àmbit dels Serveis Socials a la comarca de forma conjunta i 

eficaç, especialment en un clima de crisi econòmica. 

 

TÍTOL I 

 

Article 1. Definició i naturalesa 

 

1. A l'empara del que estableixen els articles 130 i 131 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals i l'article 62 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 

text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Consell Comarcal del 

Maresme constitueix el Consell de Serveis Socials del Maresme com a òrgan de consulta i 



participació en l'àmbit dels serveis socials, en especial de les entitats i professionals que 

participen de el desenvolupament i implementació de les polítiques en aquest àmbit. 

 

2. Aquest Consell es crea amb la voluntat del Consell Comarcal del Maresme de contribuir al 

compliment de l'article 50 de la Constitució Espanyola que atribueix als poders públics 

l'obligació de promoure el benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran 

problemes específics de salut, habitatge, cultura i lleure. Així mateix, l'article 166 de l'Estatut 

d'autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de 

serveis socials. Aquesta matèria es troba actualment regulada amb caràcter general per la 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, la qual estableix la necessitat d'implicar la 

ciutadania en el sistema de serveis socials, tant en allò referent a la definició de les 

necessitats, com en la presa de decisions i en la gestió dels serveis. En el seu títol IV, 

aquesta Llei regula la participació cívica en tots els nivells dels serveis socials, d'acord amb 

els principis d'una administració relacional. En concret, el seu articulat determina que la 

finalitat de la participació és integrar la deliberació en els processos de presa de decisions 

per adequar el sistema de serveis socials a les necessitats de les persones i la seva 

diversitat, essent els objectius d'aquesta participació la implicació de tota la societat en els 

assumptes socials, la prevenció de la fragmentació social, la innovació en la prestació dels 

serveis i el reforçament de les xarxes socials de suport. 

 

3. El Consell de Serveis Socials del Maresme s'adscriu orgànicament al Consell Comarcal del 

Maresme i no podrà en cap cas ni substituir ni assumir competències pròpies dels òrgans de 

govern d’aquest. 

 

Article 2. Objecte 

 

- Crear un espai ampli i estable de reflexió i de recerca de consens sobre temes estratègics 

per al benestar social en matèria de serveis socials, amb la prioritat de tractar les situacions 

de desigualtat i marginació. 

 

- Fomentar l'associacionisme i la interrelació ciutadana, i propiciar la participació i 

representació del teixit associatiu i dels ciutadans i ciutadanes del Maresme. 

 

- Assessorar i donar elements per a la validació dels programes de les Administracions 

públiques i les entitats i empreses de caràcter social i també privades que exerceixen la seva 

activitat en l'àmbit de serveis socials per fer front a l'exclusió social i a la dependència. 

 

- Promoure la complementarietat entre les administracions públiques i les entitats i empreses 

de caràcter social i també privades que exerceixen la seva activitat en l'àmbit de serveis 

socials. 

 

Article 3. Funcions 



 

- Deliberar sobre l'orientació general dels serveis socials al Maresme. 

 

- Fer propostes i suggeriments als consells territorials i/o al Consell General de Serveis 

Socials. 

 

- Fomentar la coordinació, la programació i les intervencions de les administracions, les 

entitats privades i la iniciativa social en el territori. 

 

- Emetre un informe anual i fer-ne difusió per mitjans telemàtics i altres que es considerin 

adients. 

 

- Aprovar el reglament de funcionament intern del Consell supramunicipal. 

 

- Coordinar els grups que es creïn en el marc del Consell supramunicipal de serveis socials 

del Maresme. 

 

- Elaborar propostes per fomentar millores sobre les diferents problemàtiques socials. 

 

-Seguiment i avaluació dels processos i els resultats. 

 

- Altres que l'administració a la qual estiguin adscrits els pugui encomanar. 

 

TÍTOL II 

Organització, funcions i renovació 

 

Article 4. Organització 

 

El Consell de Serveis Socials del Maresme es regirà per: 

 

- El Plenari 

 

- La Presidència 

 

- La Vicepresidència 

 

- La Secretaria tècnica 

 

Article 5. El Plenari 

 

El plenari és l'òrgan de màxima representació del Consell. Hi participen els ajuntaments, les 

entitats i les associacions que actuen a la comarca en l’àmbit de benestar social. 



 

El Plenari del Consell de Serveis Socials del Maresme estarà constituït per: 

 

a) Presidència: President/a del Consell Comarcal del Maresme o conseller/a comarcal en qui 

delegui aquesta funció. 

 

b) Vicepresidència: La vicepresidència correspondrà al/a Conseller/a de serveis socials o 

matèria anàloga del Consell Comarcal del Maresme. 

 

c) Secretaria tècnica: Recaurà en personal de l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal 

del Maresme. 

 

d) Vocals:  

 

- Un representant de cada grup polític amb representació al Consell Comarcal del Maresme. 

 

- Un/a regidor/a de Serveis Socials dels ajuntaments grans (més de 20.000 habitants), 

mitjans (entre 20.000 i 5.000 habitants) i petits (menys de 5.000 habitants) del Maresme, 

designats a proposta pel Consell d’Alcaldes. 

 

- Un representant de cadascuna de les entitats i organitzacions de caire social i amb 

implantació a l’àmbit comarcal del Maresme nomenades a proposta de la Presidència.  

 

- Tres tècnics de Serveis Socials dels ajuntaments grans (més de 20.000 habitants), mitjans 

(entre 20.000 i 5.000 habitants) i petits (menys de 5.000 habitants) del Maresme. 

 

- Un tècnic representant dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Maresme. 

 

No obstant l'esmentat, a proposta de la majoria dels integrants del Consell de Serveis Socials 

del Maresme, es podrà ampliar el nombre de representants. 

 

Article 6. Funcions del Plenari 

 

Les funcions del Plenari són les següents: 

 

 

1. Establir, si s’escau, les normes internes de funcionament del Consell de Serveis Socials del 

Maresme i el seu règim específic de sessions plenàries. 

 

2. Elaborar, si s’escau, un pla de treball en el qual es recullin les línies estratègiques que es 

volen impulsar. 

 

3. Crear els grups de treball que es creguin oportuns per al tractament de temes específics. 



 

4. Fer el seguiment dels grups de treball i de les propostes que se'n derivin. 

 

5. Proposar al Ple del Consell Comarcal la modificació d'aquest reglament. 

 

6. Elevar al Ple del Consell Comarcal del Maresme les propostes o recomanacions que es 

creguin oportunes. 

 

7. Emetre i aprovar anualment una memòria de les activitats realitzades. 

 

Article 7. La presidència 

 

Les funcions de la presidència són les següents: 

 

1. Representar el Consell de Serveis Socials del Maresme 

 

2. Convocar i presidir les sessions del plenari. 

 

3. Convocar les sessions dels grups de treball o òrgans complementaris que es puguin 

constituir. 

 

4. Ordenar l'execució dels acords adoptats pel plenari 

 

5. Fer el seguiment dels grups de treball 

 

6. Nomenar i cessar la vicepresidència 

 

7. Aquelles atribucions que li siguin delegades pel plenari 

 

Article 8. La vicepresidència 

 

Les funcions de la Vicepresidència són: 

 

1. Substituir la presidència en cas de vacant, absència o impediment. 

 

 

2. Aquelles funcions que li delegui la presidència. 

 

Article 9. La Secretaria tècnica 

 

La Secretaria tècnica donarà suport a tots els òrgans del Consell de Serveis Socials del 

Maresme. Aquestes seran les seves funcions: 



 

- Convocar les sessions del plenari. 

 

- Preparar la documentació que, per mitjà de la presidència, s'ha de sotmetre a la 

consideració del Ple o de la comissió, i informar de tot el necessari per al correcte exercici de 

les seves competències. 

 

- Trametre i rebre les comunicacions de les vocalies, les notificacions, peticions de dades, 

rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits què hagi de tenir coneixement. 

 

- Preparar les sessions, redactar les actes, custodiar les actes i altra documentació de les 

sessions. 

 

- Expedir certificats sobre els temes que s'han tractat i dels acords presos en les sessions. 

 

- Vetllar perquè la participació de les persones vocals sigui efectiva. 

 

- Elaborar, si s’escau, la memòria anual del Consell supramunicipal. 

 

- Promoure l'execució dels acords presos 

 

- Totes aquelles funcions que li encomani la Presidència. 

 

Article 10. Els grups de treball 

 

El Plenari del Consell de Serveis Socials del Maresme podrà crear els grups de treball que 

consideri oportuns per aprofundir en aquelles temàtiques concretes que consideri rellevants. 

 

- Els grups de treball estaran integrats per les membres del plenari del Consell de Serveis 

Socials del Maresme que en vulguin formar part. 

 

- Els grups de treball podran incorporar representants d'entitats o associacions comarcals o 

col·laboradores que, pel seu àmbit de treball, tinguin una incidència en aquell sector concret. 

 

- La incorporació de representants d'entitats o associacions o de col·laboradores es realitzarà 

a petició del propi grup de treball o de la mateixa entitat que expressi la voluntat de formar-

ne part. 

 

- Cada grup de treball tindrà una portaveu que serà la persona encarregada de fer arribar les 

propostes i actuacions realitzades pel grup de treball al Plenari del Consell de Serveis Socials 

del Maresme. 

 

Article 11. Renovació 



 

Els òrgans del Consell Supramunicipal de Serveis Socials del Maresme es renovaran 

forçosament en ocasió de la renovació dels membres del consell comarcal. No obstant això i 

pel que fa a les entitats, es proposarà al Ple del Consell Comarcal la renovació dels membres 

designats al seu dia per aquestes com a representants al Consell Supramunicipal fins que 

siguin remoguts per cada entitat, moment en què es proposarà al Ple el seu canvi. 

 

TÍTOL III 

 

Funcionament dels diferents òrgans 

 

Article 12. Funcionament del Plenari i grups de treball 

 

El Plenari celebrarà sessió ordinària com a mínim dos vegades l'any i de manera 

extraordinària quan així ho decideixi la presidència o quan ho sol·licitin una quarta part del 

nombre de vocals que el formen. 

 

Es considerarà vàlidament constituït per un terç dels seus membres. 

 

Els acords es prendran per majoria simple dels vots dels assistents amb excepció dels casos 

en que es demani un quòrum especial. 

 

Els grups de treball podran establir la periodicitat de les trobades segons creguin convenient, 

tot i que s'aconsella un mínim de tres reunions anuals. 

 

Article 13. Funcions de secretari/ària 

 

El/la secretari/ària del Consell de Serveis Socials del Maresme és el/la secretari/ària del 

Consell Comarcal del Maresme o la persona a qui delegui que presti els seus serveis al 

Consell Comarcal. 

 

No obstant, la secretaria tècnica podrà acumular les funcions de secretari/ària, d’acord amb 

el previst a l’article 9 d’aquest Reglament. 

 

 


