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PREÀMBUL

El Consell, com òrgan de participació comunitària sectorial, es crea amb la voluntat
d'aprofundir en la democràcia local en compliment del mandat de l'article 9.2 de la
Constitució Espanyola que atribueix als poders públics l'obligació de promoure les
condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en què s'integren
siguin reals i efectives, remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la
plenitud i facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política,
econòmica, cultural i social, i de l'article 23 que regula el dret a la participació
ciutadana en afers públics.
També, l’article 62 del Decret Llei 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya, regula la possibilitat de creació d’òrgans de
participació sectorial i 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, regulen l’establiment dels consells sectorials amb la
finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seves entitats en els
assumptes municipals.
Aquest Reglament incorpora les disposicions del Reglament de Participació Ciutadana i
Govern Obert de l’Ajuntament de Santa coloma de Gramenet (BOPB 1d’abril de 2015)
El Consell de la Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet, es crea amb l’objectiu de
millorar i ampliar la participació de la gent grans i les entitats que les representen.
La importància actual en l’àmbit de la gent grans, pel seu creixement demogràfic i per
la necessitat d’atendre les seves demandes es considera molt important la creació
d’una estructura de participació i de consulta de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, per a les qüestions relacionades amb les persones grans i en concret als
aspectes que afecten a la qualitat de vida i el seu benestar. L’Ajuntament vol mantenir
una línia de diàleg permanent amb les persones, entitats i institucions que de manera
específica més coneixen l’àmbit de la gent gran i de Santa Coloma de Gramenet.
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. NATURALESA I FONAMENTS
1. El Consell de la Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet és l’òrgan permanent de
participació sectorial i de caràcter consultiu, de les persones majors de 60 anys o de 55
anys si son pensionistes i de les associacions, entitats i organitzacions relacionades
amb la gent gran, per a establir l’intercanvi d’informació, anàlisis, col·laboració en la
planificació, execució i valoració de les actuacions i les polítiques que afectin o que
suposin una millora del benestar i la qualitat de vida d’aquest sector de la població.
Aquest Consell considera l’establert amb l’article 36 Reglament de Participació
Ciutadana i Govern Obert de Santa Coloma de Gramenet i de conformitat amb 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.
2. El Consell de la Gent Gran és també un òrgan d’assessorament, de consulta i
d’elaboració de propostes municipals en l’àmbit ciutadà i en totes aquelles polítiques
generals, des de la perspectiva de la gent gran.
3. El Consell de la Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet es regirà per aquest
Reglament, el qual s’elevarà al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació. Aquest
Reglament desenvoluparà l’organització i les funcions dels òrgans constitutius del
Consell.
4. El Consell de la Gent Gran està adscrit a l’Àrea de Drets Socials i Educació o a l’Àrea
competent en matèria de benestar social de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.

ARTICLE 2. OBJECTIUS
Són objectius del Consell de la Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet:
a) Crear un espai ampli i estable de reflexió.
b) Millorar les oportunitats de participació i promoure l’interès del col·lectiu
de la gent gran de la ciutat en aquells aspectes del seu àmbit.
c) Fomentar les accions de protecció dels drets civils i socials de les persones
majors i impulsar l’atenció a les seves necessitats com a col·lectiu, en
l’àmbit de les competències municipals.
d) Facilitar la transició a la jubilació i els hàbits saludables de la gent gran.
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e) Elaborar per iniciativa pròpia o a petició d’altres, informes o estudis sobre
els temes del seus interès.
f) Divulgar les accions realitzades pel Consell a totes les entitats i agents de la
ciutat relacionades amb la gent gran.
g) Fer visible la capacitat i experiència de la gent gran a altres generacions o
sectors de població mitjançant activitats de sensibilització.
h) Promoure la creació de noves entitats i potenciar la participació en aquest
Consell.
i) Col·laborar amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en el àrea
d’actuació de la gent gran.

CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
ARTICLE 3. COMPOSICIÓ DEL CONSELL DE LA GENT GRAN
La composició del Consell s’ha de basar en criteris de pluralitat i diversitat de manera
que es faciliti la més amplia varietat d’opcions i opinions i la igualtat de genera.
El Consell estarà format per persones nomenades per l’Alcalde/ssa per a cada període
de mandat consistorial, de les que es donarà compta al Ple de l’Ajuntament.
3.1 El Consell de la Gent Gran s’integra per:
•
•
•

L’Alcaldessa o l’Alcalde de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet o
regidor en qui delegui.
La vicepresidència estarà composada per dos persones una dona i un home
que seran escollits d’entre els membres del Consell de la Gent Gran.
Vocals:
o Un representant titular i un suplent per cada entitat de gent gran de la
ciutat, els quals seran designats per la mateixa entitat, seguint les
normes regulades en el reglament de participació ciutadana.
o Un representant titular i un suplent d’entitats, agrupacions o
plataformes no constituïdes formalment de gent gran però que tenen
grups de gent gran organitzades o estables que ho demanin.
o Persones a títol individual amb una trajectòria de participació i
implicació a la ciutat en temes de gent gran encara que no formin part
d’entitats de gent gran.
o Un/a regidor/a de cada grup municipal (amb veu però sense vot).
o Tècnics/ques de gent gran i de participació de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet (amb veu però sense vot).

3.2 Causaran baixa com a membres del Consell de la Gent Gran de Santa Coloma de
Gramenet:
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•
•
•
•

Els membres que renunciïn voluntàriament per escrit.
Els membres que deixin de complir les condicions especificades en els
presents Reglament per la seva consideració com a tals.
Els membres que no respectin els Reglament.
Els membres que no assisteixin a quatre assemblees consecutives.

3.3 La durada dels càrrecs es fixa per un període de quatre anys, coincidint amb el
canvi de mandat del Consistori.
3.4 En tot allò no previst en el present Reglament serà d’aplicació amb caràcter
supletori la normativa reguladora de règim local.

ARTICLE 4. ELS ÒRGANS DEL CONSELL DE LA GENT GRAN
Els òrgans del Consell de la Gent Gran són:
•
•
•
•
•

L’Assemblea del Consell de la Gent Gran
El President / La Presidenta
El Vicepresident / La Vicepresidenta
La Comissió Permanent
Les taules de treball

ARTICLE 5. EL PRESIDENT / LA PRESIDENTA
Les funcions del president o la presidenta del Consell de la Gent Gran són les següents:
•
•
•
•
•

Representar el Consell de la Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet.
Convocar, presidir les sessions i vetllar pel compliment dels acords de
l’Assemblea General i la Comissió Permanent.
Establir l’ordre del dia de les reunions dels diferents òrgans del Consell i
dirigir les sessions.
Impulsar, coordinar i supervisar les activitats del Consell.
Les altres que no corresponguin a L’Assemblea del Consell de la Gent Gran
o a la Comissió Permanent.

ARTICLE 6. EL VICEPRESIDENT / LA VICEPRESIDENTA
Les funcions del vicepresident o la vicepresidenta del Consell de la Gent Gran són les
següents:
•
•

Substituir el president de mutu acord i sota el criteri del president o la
presidenta en els casos de vacant, absència o malaltia d’aquest/a.
Dur a terme les funcions de col·laboració i assistència a la presidència i
aquelles per les quals li delegui.
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•

Donar trasllat dels diversos informes, propostes i iniciatives als òrgans de
govern o gestors que corresponguin.

ARTICLE 7. L’ASSEMBLEA DEL CONSELL
7.1 L’Assemblea del Consell estarà composada per:
•
•
•
•

El President / la Presidenta
El Vicepresident / la Vicepresidenta
Els vocals
Serà secretari del Consell de la Gent Gran un funcionari de l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet.

7.2 Les funcions de l’Assemblea del Consell són les següents:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Establir les línies generals d’actuació del Consell de la Gent Gran.
Informar i fer aportacions sobre els projectes normatius que afectin a la
gent gran.
Informar i fer aportacions sobre els plans d’avaluació social i conèixer la
seva publicació.
Proposar al Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet la
modificació del Reglament d’aquest Consell de la Gent Gran.
Emetre dictàmens sobre l’àmbit de gent gran.
Conèixer, debatre i fer propostes i recomanacions sobre els projectes de
construcció de la ciutat des del punt de vista de la gent gran i exercir-ne el
seguiment.
Conèixer els pressupostos municipals de l’àmbit de la gent gran.
Impulsar la coordinació, la col·laboració i la cooperació entre les
associacions, les entitats i les institucions per a la promoció de la gent gran.
Proposar la realització de debats i campanyes innovadores que facin
visibles les idees, la manera de fer i la veu de la gent gran.
Reconèixer i impulsar les aportacions de la gent gran a la societat.
Escollir i donar suport als representants del Consell en altres òrgans de
participació.
Aprovar anualment la memòria d’activitats realitzades i fer-la arribar a
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

7.3 Funcionament de l’Assemblea del Consell:

Consell de la Gent Gran de Santa Coloma de Gramenet –Reglament

6

•

•
•
•
•
•

•
•

Celebrar, com a mínim, dos sessió ordinària una vegada l’any i
extraordinària quan així ho decideixi el president o la presidenta o una
quarta part del nombre de vocals de l’Assemblea.
Les sessions de l’Assemblea s’han de convocar almenys, amb quinze dies
hàbils d’antelació
Han de comptar, quant sigui necessari, amb la presencia i participació de
regidors i referents tècnics de l’àrea responsable dels temes abordats.
Les sessions se celebraran en segona convocatòria trenta minuts després
de la prevista en primera convocatòria.
El quòrum per a la vàlida celebració de sessions serà el d’un terç del
nombre de vocals de l’Assemblea.
Els acords s’adoptaran preferiblement per consens o, si s’escau, per
majoria simple dels membres presents que tinguin dret a vot. Existeix
majoria simple quan el nombre de vots afirmatius és més gran que els
negatius.
Cada vocal de l’Assemblea tindrà un vot que serà personal i indelegable.
El secretari o la secretària aixecarà acta de cada sessió de l’Assemblea i de
la Comissió Permanent, i assumirà les funcions pròpies d’un òrgan de
suport tècnic i administratiu. Assistirà a les sessions amb veu però sense
vot.

ARTICLE 8. LA COMISSIÓ PERMANENT
8.1 La Comissió Permanent és l’òrgan de continuïtat del Consell de la Gent Gran.
8.2 Estarà integrada pel/per la president/a del Consell que la presideix, el/la
vicepresident/a i els representants del Plenari en la següent proporció:
• Fins a 4 representants de les entitats pròpies de l’àmbit de la gent gran.
• Fins a 1 representant dels col·lectius informals.
• Fins a 2 representants de les persones que participen a títol individual.
• Fins a 2 tècnics/ques municipals (amb veu però sense vot).
8.3. Les funcions de la Comissió Permanent seran:
a) Debatre, informar i estudiar els assumptes que es debatran al Plenari.
b) Fer el seguiment projectes i programes del Consell que estiguin en procés.
c) Articular els mecanismes que possibilitin les funcions que té encomanades el
Consell de la Gent Gran.
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d) Proposar la constitució de comissions de treball temàtics i altres metodologies
participatives.
8.4 Funcionament de la Comissió Permanent









La Comissió Permanent es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, tres
vegades a l’any, i en sessió extraordinària a iniciativa del/de la president/a o a
petició de la meitat dels membres de la Comissió.
El quòrum necessari per constituir vàlidament la Comissió ha de ser de la
meitat del nombre legal dels seus membres. Aquest quòrum s’haurà de
mantenir per a l’adopció dels acords.
La convocatòria de les sessions ordinàries es farà amb una antelació mínima de
set dies hàbils i anirà acompanyada de l’ordre del dia i, si s’escau, de la
documentació pertinent.
La convocatòria de les sessions extraordinàries es farà amb una antelació
mínima de dos dies hàbils i anirà acompanyada de l’ordre del dia.
Els acords s’adoptaran preferiblement per consens o, si s’escau, per majoria
simple dels assistents.

ARTICLE 9. LES TAULES

DE TREBALL

9.1 El Consell es dotarà de taules de treball temàtiques i altres metodologies
participatives per impulsar els projectes acordats.
9.2 En les comissions de treball temàtiques i les metodologies participatives que
s’iniciïn podran participar:
• Com a mínim, un representant de la Comissió Permanent.
• Els membres de l’Assemblea que estiguin interessats.
• Experts i persones externes, i entitats que treballen en l’àmbit de la gent gran.
9.3 Les comissions de treball temàtiques i els processos participatius engegats
presentaran el resultat del seu estudi i informes a la Comissió Permanent, la qual
informarà oportunament a l’Assemblea del Consell.

ARTICLE 10. DISSOLUCIÓ DEL CONSELL
La dissolució del Consell de la Gent Gran podrà acordar-se per iniciativa pròpia de la
Corporació o a proposta del Plenari d’aquest Consell que requerirà sempre l’acord del
Ple Municipal de l’Ajuntament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
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En tot allò no previst per aquestes Normes són d’aplicació les Normes del Reguladores
del Reglament de Participació Ciutadana i Govern Obert, el Reglament Orgànic
Municipal i la normativa vigent en matèria d’organització, funcionament i règim jurídic
local.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1
Donades les circumstancies de la creació d’aquest Consell es preveu la revisió y
adequació de les normes d’aquest Reglament transcorreguts dos anys de la seva
constitució, per tal d’incloure totes les aportacions possibles dels seus membres.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 2
Aquests Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent de la publicació de l’anunci
de la seva aprovació definitiva en el BOPB.
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