
17N.º 62
30-III-2022

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ajuntament de l’Alcúdia
Anunci de l’Ajuntament de l’Alcúdia sobre aprovació 
definitiva de l’ordenança municipal reguladora del 
reglament intern de la Taula Intersectorial del Projecte 
de Salut i Benestar.

ANUNCI
En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició 
al públic queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari de 
25 de gener de 2022 de l’Ajuntament de L’ Alcúdia sobre el reglament 
intern de la Taula Intersectorial del projecte de Salut i Benestar de 
l’Alcúdia, el text de la qual es publica íntegrament segons el que 
es disposa en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i 196 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
Seguidament es transcriu el text íntegre de l’Ordenança:

“Reglament intern de la Taula Intersectorial del projecte de Salut i 
Benestar de l’Alcúdia
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Preàmbul
La Salut i el Benestar municipal són elements clau per a la prosperitat 
d’un poble i la qualitat i esperança de vida de la seua ciutadania. A 
l’Ajuntament de l’Alcúdia s’ha impulsat el projecte “Millor amb 
Salut”, un desplegament del IV Pla de Salut de la Comunitat Valen-
ciana, i el qual pretén avaluar i millorar l’estat de salut i benestar 
del poble de l’Alcúdia.
Per tant, per a posar en marxa un seguiment de l’estat saludable local 
i l’aplicació de noves accions motivadores del benestar municipal, 
és necessària la creació d’una Taula Intersectorial, encarregada del 
debat, consens i seguiment d’estes màximes saludables.
L’objectiu principal del següent Reglament Intern és regular els 
aspectes essencials per a la constitució i el correcte funcionament 
de la Taula Intersectorial de la Salut de l’Alcúdia.
Títol I. Disposicions generals
Article 1.- Creació de la Taula Intersectorial del Projecte de Salut i 
Benestar de l’Alcúdia.

Es crea la Taula Intersectorial del Projecte de Salut i Benestar de 
l’Alcúdia per a la coordinació, promoció i seguiment de la salut i el 
benestar municipal del poble de l’Alcúdia.
Article 2.- Objecte i Règim jurídic
1. La Taula Intersectorial de Salut de l’Alcúdia té com a objecte la 
coordinació, el debat i el seguiment de l’estat de salut i benestar muni-
cipal, així com la promoció d’accions saludables que garantisques 
els conceptes de salut i benestar en els diferents àmbits d’actuació 
locals i les diferents etapes vitals de la població.
2. De conformitat amb l’article 8 de l’Estatut d’Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, les persones valencianes, en la seua condició 
de ciutadanes i ciutadans europeus, són titulars de drets, deures i 
llibertats reconeguts en la Constitució Espanyola.
En concret, l’apartat 1 de l’article 43 de la Constitució, reconeix el 
dret a la protecció de la salut, i l’apartat 2 del mateix article, disposa 
que correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública 
a través de mesures preventives, entre altres.
Article 3.- Àmbit d’aplicació
Els preceptes d’este Reglament, inclòs dins del projecte “Millor 
amb Salut”, un desplegament del IV Pla de Salut de la Comunitat 
Valenciana, seran d’aplicació a qualsevol persona física o jurídica que 
forme part de la Taula Intersectorial de Salut de l’Alcúdia.
Títol II. Principis generals
D’acord amb els principis de l’Article 3 de la Llei 33/2011, de 4 
d’octubre, General de Salut Pública, tenen especial importància al 
present Reglament.
Article 4.- Principi de Salut en totes les polítiques
Es garanteix actuar tant en l’àmbit sanitari com en les polítiques 
de caràcter no sanitari que influïsquen en la salut de la població, 
promovent que afavorisquen els entorns saludables i dissuadint 
aquelles que suposen un risc per a la salut. 
Article 5.- Principi d’equitat
Es promou la disminució de les desigualtats socials en salut a través 
de l’execució de polítiques i accions sobre els seus condicionants. Es 
considerarà l’equitat en tots els informes públics que tinguen impacte 
en la salut de la població, s’incorporarà la perspectiva de gènere en 
les accions en matèria de salut i es prestarà atenció específica a les 
necessitats de les persones amb diversitat funcional.
Article 6.- Principi d’avaluació
S’avaluaran el funcionament i els resultats de les accions en la salut 
pública i l’estat de benestar municipal amb periodicitat. 
Article 7.- Principi de transparència
S’assegura la transparència de les accions en la salut pública. La 
informació sobre les mateixes serà clara, senzilla i comprensible 
per a la ciutadania.
Títol III. Composició i persones que integren la taula 
Article 8.- Composició
La Taula Intersectorial estarà composta pels següents perfils que 
tindran veu i vot:
a. Regidor/a de Salut o o regidor/a d’àmbits amb característiques 
similars
b. Regidors, regidores i portaveus dels partits polítics de l’Ajuntament
c. Persones representants del Centre de Salut de l’Alcúdia
d. Persona representant del Consell Escolar municipal
e. Persona representant de la tercera edat i jubilats
f. Persona representant de Creu Roja l’Alcúdia
g. Persones representants d’associacions locals relacionades amb 
la salut
h. Persona representant de les associacions esportives, elegida en el 
Consell Municipal Esportiu
i. Persona representant de l’àrea de Serveis Socials
A les reunions de la Taula Intersectorial es podrà convocar a les 
persones titulars d’altres òrgans superiors, representants d’altres 
administracions, associacions, institucions o entitats locals amb veu, 
però no vot. El dret a vot haurà de ser aprovat per unanimitat per 
totes les persones components de la taula. 
Article 9.- Presidència
1. La presidència de la Taula Intersectorial de Salut estarà repre-
sentada per l’alcalde/ssa de l’Alcúdia/president/a de la corporació 
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municipal, i en la seua absència, pel regidor/a de Salut o regidor/a 
d’àmbits amb característiques similars o, en cas de necessitat, persona 
en la qual delegue l’alcalde/ssa.
2. Les funcions de la presidència seran:
a. Ostentar la presidència i representar l’òrgan.
b. Convocar i presidir les sessions i l’ordre del dia.
c. Presidir i dirigir les reunions.
d. Revisar les actes i supervisar els acords de la Taula Intersectorial.
e. Exercir el vot de qualitat en cas d’empat.
f. Sol·licitar, en nom de la Taula Intersectorial, la col·laboració de 
d’altres administracions, associacions, institucions o entitats locals.
g. Altres pròpies de la seua condició que siguen establides per la 
Taula.
Article 10.- Secretaria
1. El secretari/a de la Taula Intersectorial de Salut serà nomenat/
da entre les persones que conformen la Taula Intersectorial per la 
persona que ostente la presidència.
2. Les funcions de la secretaria seran:
a. Ostentar la secretaria.
b. Coordinar i dinamitzar la Taula.
c. Promoure les convocatòries de les reunions.
d. Establir i supervisar l’ordre del dia d’acord amb les peticions de 
les i els membres de l’òrgan.
e. Estendre les actes de les sessions, autoritzant-les amb la seua firma 
i el vistiplau de la Presidència.
f. Revisar els acords de la Taula Intersectorial.
g. Custodiar la documentació de l’òrgan. 
h. Altres pròpies de la seua condició que siguen establides per la 
Taula.
Article 11.- Vocalies
1. Les persones vocals seran designades com a representants dels 
perfils recollits en l’article 8 del present Reglament, i el nombre 
s’acordarà segons es considere necessari per al correcte funcionament 
de la Taula Intersectorial.
2. Les funcions de les persones vocals seran:
a. Assistir a les reunions convocades. 
b. Fer un seguiment de l’estat de salut i benestar local. 
c. Valorar les propostes i promoure noves accions aplicades a les 
necessitats de salut municipal.
d. Comunicar a la Secretaria de la Taula Intersectorial la informació 
necessària per al desenvolupament de cada ordre del dia.
e. Complir el Reglament.
Article 12.- Drets i deures de les persones components
1. Els drets de les persones components de la Taula Intersectorial 
seran:
a. Ser informades amb la deguda antelació de la convocatòria a les 
reunions, a més de l’ordre del dia.
b. Participar obertament en els debats de la Taula.
c. Tindran dret a sol·licitar informació per al correcte compliment 
de les seues funcions.
d. Podran formular precs i preguntes.
2. Els deures de les persones components de la Taula Intersectorial 
seran:
a. Exercir les seues activitats i funcions acordades en les reunions 
de la Taula.
b. Assistència i participació activa en les sessions.
c. Respecte dels principis estipulats en el present Reglament, els quals 
regiran la seua activitat com a components de la Taula.
Article 13.- Cessament de càrrec
El cessament de càrrec d’alguna de les persones components de la 
Taula, si es realitza abans de la dissolució d’esta, podrà fer-se per 
les següents raons:
a. Finalització del seu mandat.
b. Dimissió voluntària presentada formalment mitjançant un escrit 
motivat.
c. Proposta de les persones que promogueren el seu nomenament.
d. Malaltia que incapacita l’exercici del càrrec o defunció.

e. No assistir a les reunions de la Taula, tot i haver sigut prèviament 
advertit/da.
f. Altres causes justificades.
L’expulsió d’una o un membre de l’òrgan es farà per acord de dos 
terços del plenari, prèvia audiència de l’interessat/da. 
Títol IV. Funcions i funcionament de la taula
Article 14.- Funcions
Les funcions de la Taula Intersectorial de Salut seran: 
1. Aprovació del present Reglament i actualització del mateix d’acord 
amb les necessitats detectades.
2. Convocar reunions per a avaluar l’evolució de l’estat saludable del 
municipi de l’Alcúdia i pactar solucions factibles i viables.
3. Produir debat i consens intern per a facilitar la participació conjunta 
entre ciutadania, administració, institucions i organitzacions.
Article 15.- Convocatòries
Les sessions amb caràcter ordinari se celebraran amb una freqüència 
de mínim una reunió a l’any en el lloc, dia i hora que es convoquen. 
Se celebraran amb caràcter extraordinari quan així ho decidisca la 
Presidència o per petició de les persones membres de la Taula amb 
expressa indicació dels assumptes a tractar.
Les reunions es convocaran amb una antelació de dos dies hàbils, 
excepte les extraordinàries amb caràcter urgent. La urgència haurà de 
ser ratificada per la majoria absoluta del número legal de les persones 
que integren la Taula.
Article 16.- Sessions
Les sessions de la Taula Intersectorial es realitzaran, preferentment, 
a la Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Alcúdia.
Per a la celebració vàlida de les reunions i pressa d’acords, les 
sessions requeriran de l’assistència, presencial o a distància, d’un 
mínim d’un terç del número legal de les persones que integren la 
Taula. Aquest quòrum haurà de mantindre’s durant tota la sessió.
Article 17.- Ordre del dia
La convocatòria i coordinació de les reunions correspondrà a la Pre-
sidència la qual, amb l’ajuda de la Secretaria, notificarà la informació 
sobre les sessions a través de mitjans electrònics, fent costar l’ordre 
del dia, les condicions en les quals se celebrarà la reunió, si és el cas, 
la documentació íntegra dels assumptes de l’ordre del dia.
No podrà ser objecte de debat ni acord cap assumpte que no figure en 
l’ordre del dia, llevat que es declare assumpte urgent per vot favorable 
de la majoria absoluta de l’òrgan en la mateixa sessió.
Article 18.- Acords
La Presidència dirigirà les sessions i organitzarà els debats, buscant 
un consens entre les parts. Si no fóra possible, es procedirà a la 
votació, adoptant-se els acords per majoria simple dels membres 
presents que tinguen dret a vot. En cas d’empat, la Presidència tindrà 
el vot de qualitat.
Quan algun membre vote en contra o s’abstinga, quedarà exempt de 
la responsabilitat que es puga derivar dels acords.
Les persones membres de la Taula, així com qualsevol altra persona a 
la qual es convoque en una reunió amb veu, però no vot, respectaran la 
confidencialitat dels assumptes tractats, així com de la documentació 
i dades que s’aporten.
Article 19.- Acta
De les reunions celebrades, la Secretaria alçarà l’acta corresponent, 
en la qual farà constar: 
a. Les persones assistents.
b. L’ordre de dia.
c. Les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha celebrat.
d. Els punts principals de les deliberacions.
e. El contingut dels acords adoptats.
Les actes seran emeses electrònicament i figuraran en el corresponent 
expedient de l’Ajuntament.
Títol V. Modificació del reglament
Article 20.- Modificació del Reglament
La modificació parcial o total del següent Reglament, així com la 
dissolució de la Taula Intersectorial, s’incoa amb la majoria simple 
per votació de les persones components de la Taula Intersectorial 
amb veu i vot.
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Disposició addicional
Disposició addicional primera. Legislació aplicable. 
Per a tot allò que no estiga regulat en el present reglament, serà 
d’aplicació la següent normativa: Llei 39/2015, de d’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases 
de Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals.
Disposicions finals
Disposició final primera. Modificació del reglament
El procediment de revisió o modificació s’ajustarà al que estableix 
l’article 49, 65.2, 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del 
Règim Local i la resta de disposicions complementàries.
Disposició final segona. Aprovació i entrada en vigor
El present reglament, una vegada sotmès a audiència pública i 
aprovació pel Ple, entrarà en vigor en el termini de 15 dies hàbils a 
partir de la seua publicació en el BOP.”
Contra l’acord d’aprovació definitiva anteriorment ressenyat, que posa 
fi a la via administrativa, els interessats podran interposar directament 
, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de València amb seu a València, en el termini de dos mesos 
a comptar des de l’endemà en la publicació del present anunci, de 
conformitat amb l’article, 10.1 b), 25.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
L’Alcúdia, 21 de març de 2022.—L’alcalde, Andreu Salom Porta.
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