Organització i qualitat

Fitxa resum elaboració/modificació de normativa municipal
Data de publicació
del pla normatiu

Pla normatiu pendent d’aprovació

Òrgan que proposa Primera tinenta d'alcalde, consellera de
Participació, Serveis Socials i Benestar Animal
Unitat tramitadora

Data

Àrea de serveis a la ciutadania

Instructor de
l’expedient
Títol del procés

Reglament del consell municipal de salut

Oportunitat de la proposta (Art. 133.1 Llei 39/2015)
Problema que es
pretén solucionar
Necessitat i
oportunitat

Manca de una estructura participativa global en matèria de salut, seguint els
criteris de “salut a totes les polítiques”




Objectius que es
pretenen






Principals
alternatives
considerades

Donar compliment a la moció presentada pel Ple de l’Ajuntament de
Tarragona en data 17 de juliol de 2020, on es va acordar crear el
Consell Municipal de la Salut de Tarragona
Avançar en el compromís adquirit per l’Ajuntament quan en el Ple
del 27 de febrer de 2016 es va acordar la seva adhesió a
l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema
Nacional de Salut.
Impulsar el treball intersectorial com a eina que faciliti i promogui la
coordinació entre els diferents departaments municipals per avançar
en la estratègia municipal de salut (salut a totes les polítiques).
Incorporar als grups municipals en el disseny, implementació i seguiment de les polítiques municipals que incideixen directa o indirectament en la salut de la ciutadania de Tarragona.
Canalitzar la participació de la ciutadania i les seves associacions
en la gestió estratègica relativa a l’àmbit de la salut.

Alternativa Seguir treballant com fins ara, portant en ocasions a una
duplicitat d’actuacions per manca de visió global i estructural.
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Normes pressupostàries o d’organització (Art. 133.4 Llei 39/2015)
Es prescindeix del tràmit de consulta, audiència i informació pública

No

En cas afirmatiu,
motivació

Contingut i anàlisi jurídic
Tipus de norma
Estructura de la
norma

Reglament










Denominació
Preàmbul
Naturalesa i objectius del consell (Àmbit sectorial d’actuació del
Consell, Finalitats, atribucions de caràcter informatiu i consultiu però
no resolutives)
Òrgans i composició
◦ Assemblea general
◦ Comissió executiva
◦ Comissions de treball
Funcionament
Nomenament i renovació
Disposicions finals.

Calendari previst de Annex 1. Pla de treball
tramitació
Punts clau per la
consulta de
participació

Necessitats de la ciutat, composició de l'òrgan responsable i consultiu,
estructura operativa (Veure annex 2)
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Anàlisi d’impacte (Art. 2 RD 931/2017)
Adequació de
competències

. Llei 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública qui fixa la
promoció de la salut en l’àmbit local com un dels eixos vertebradors de la
llei i el seu article 16, qui estableix que les actuacions en matèria de
promoció de la Salut prestaran especial atenció al àmbits educatius,
sanitari, laboral i local.
. La llei 27/2013,de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local que atribueix als municipis en el seu article 25
competències que, segons la llei 33/2011, tenen repercussions importants
per la salut, com l’urbanisme, el medi ambient urbà, la salubritat pública, les
infraestructures viaries i equipaments o l’avaluació i informació de
necessitat social i atenció immediata a persones en situació de risc
d’exclusió social.

Impacte econòmic i Té impacte econòmic per a la
pressupostari
ciutadania

No

Té impacte econòmic en
l’activitat productiva

No

Té carregues administratives
Sí/No

Si, en funció dels acords que es plantegin
i el compromís municipal.

Té impacte en els pressupostos No quant al funcionament del reglament,
però pot tenir impacte econòmic en funció
dels acords i accions que s’acordin en el
Consell.
Impacte de gènere

Sí

Altres impactes

Perspectiva d’equitat, interseccionalitat, universalitat i interculturalitat.

Altres (Llei 19/2014)
Indicadors d'anàlisi i
avaluació del
compliment




(art. 63 i 64)



Nombre de propostes presentades als òrgans de Govern (indicaria
el nivell de participació)
Nombre de comissions de treball actives (indicaria el bon
funcionament de la estructura)
Accions desenvolupades per l’Ajuntament a partir de les propostes
del consell (indicaria el nivell de compliment de l’ajuntament)

Altres
consideracions
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Documentació del projecte
Accions clau
prèvies a la
tramitació
Recursos
necessaris





Definir la personalitat legal del Consell
Concretar l’estructura que regirà el Consell
Establir les seves funcions

Materials

Recursos propis de l’ajuntament

Econòmics

Es realitzarà amb recursos propis

Humans

. Grup tècnic nuclear de Ciutadania:
- Cap de Servei de Ciutadania
- 1-2 tècnics de Promoció de la Salut
- 1-2 tècnics de Centres Cívics
- 1 tècnic de Prevenció d’Addicions
- 1 tècnic del Pa Local d’Acció Comunitària
Inclusiva (PLACI)
. En la fase de constitució dels diferents grups de treball
per a constituir el consell i redactar el seu reglament de
funcionament es pretén contractar un servei de
dinamització extern que ajudi en el seguiment de les
reunions.

Documentació
annexa

Annex 1. Pla de treball
Annex 2. Debats proposats per la fase de consulta prèvia al Portal de
Participació Ciutadana
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ANNEX 1. Pla de Treball:
2.1 Inicis dels treballs ( 2a quinzena de gener 2021)

2.2 Subprocés participatiu (1º quinzena maig)

2.3 Redacció de l’esborrany (2ª quinzena de maig 2021).
2.4 tràmit d’audiència: A finals de maig o principis de juny s’hauria de publicar l’esborrany
per poder complimentar el tràmit d’audiència.
2.5 juny: reunions per la incorporació de les aportacions durant el tràmit d’audiència:
2.6 Comissió informativa i aprovació inicial pel plenari al mes de juliol i previsió d’aprovació definitiva al setembre/octubre 2021.
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