Dijous, 26 de maig de 2011
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament d'Arenys de Mar
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de març de 2011, va acordar aprovar el Reglament de
funcionament del Consell Sectorial de la gent gran d’Arenys de Mar i d’acord amb l’art. 70 de la Llei reguladores de
bases de regim local es fa públic el text íntegre de l’ esmentat Reglament:
REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN D’ARENYS DE
MAR
PREÀMBUL
Segons estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, llei que va ser referendada per la ciutadania el 18 de juny de 2006
i substitueix l'Estatut de Sau, que datava de 1979, en el seu Títol I, capítol I, Drets i deures de l’àmbit civil i social, i dins
l’article 15, Drets de les persones, que en el seu punt 2 diu textualment:
“Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de
tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal.”
I dins l’article 18, Drets de les persones grans:
“Les persones grans tenen dret a viure amb dignitat, lliures d'explotació i de maltractaments, sense que puguin ésser
discriminades a causa de l'edat.”
Però va ser ja el 8 d'octubre de 2003, quan la Generalitat de Catalunya va acordar establir i promoure l'aplicació de la
Carta dels drets i deures de la gent gran de Catalunya, aprovada pel Consell de la Gent Gran de Catalunya el 22 de
setembre de 2003.
La Carta de drets i deures de la gent gran de Catalunya va néixer com a compliment dels compromisos presos en el 4t
Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya, de les recomanacions del Llibre blanc de la gent gran activa i del Llibre
blanc de la gent gran amb dependència. Respon també a les indicacions i els objectius plantejats en el Pla estratègic de
la Segona Assemblea Mundial de l'Envelliment.

Cal fer especial menció dels cinc principis temàtics proposats per les Nacions Unides, descrits en els documents dels
drets humans per a persones d'edat: dignitat, independència, autorealització, assistència i participació.
I és amb aquest darrer principi, de participació, mitjançant el qual es proposa incidir com a òrgan consultiu, a fi de
visibilitzar efectivament i de forma activa la participació de la Gent Gran en tots els àmbits de la vida política, econòmica,
cultural, educativa i social d’Arenys de Mar.
Per tot això, l‘Ajuntament d’Arenys de Mar, fent ús de les facultats que la legislació reguladora del règim local li atorga i
dels instruments existents per potenciar la participació de la ciutadania en els assumptes de la vila, i en compliment de
l‘objectiu del Pla d’actuació municipal d’Arenys de Mar, de facilitar, impulsar i promoure la participació de la gent gran en
tots els àmbits de la vila, aprova aquest Reglament orgànic.
El funcionament del Consell municipal de la Gent Gran es regirà per aquest Reglament.
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La Carta es fonamenta en l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Declaració dels drets humans i la Carta de drets
fonamentals de la Unió Europea, i es construeix sobre el concepte de l'autonomia personal, entesa com el dret de ser
lliures en la presa de decisions, de mantenir el propi projecte de vida des de la identitat personal, així com des de la
responsabilitat de complir els compromisos adquirits lliurement en l'exercici de la ciutadania. S'inscriu en la filosofia de
construir un país per a totes les edats, on les persones grans siguin ciutadanes de ple dret, amb els mateixos drets i
deures que la resta de la ciutadania, evitant d'aquesta manera situacions de discriminació.
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Títol I. Disposicions generals
Article 1. Constitució i naturalesa jurídica
L’Ajuntament d’Arenys de Mar crea el Consell de la Gent Gran d’Arenys de Mar, per promocionar la participació activa
de les persones més grans de la vila, gaudir de la seva experiència i parer, en les polítiques actuals i de futur de la vila
d’Arenys de Mar.
Es constitueix el Consell de la Gent Gran, com a òrgan de consulta, assessorament i col·laboració amb l’Ajuntament
d’Arenys de Mar.
Article 2. Finalitats
L’activitat del Consell es dirigeix a la consecució dels següents fins:
a) Fomentar la participació dels ciutadans i ciutadanes un cop finalitzada la seva vida laboral activa, que per les seves
tasques, experiències desenvolupades i inquietuds, participin i es tinguin en compte les seves necessitats i
particularitats en els temes de rellevància municipal.
b) Assessorar l’Ajuntament d’Arenys de Mar en aquells temes d’interès municipal a curt i llarg termini per evitar l’exclusió
del col·lectiu.
Article 3. Atribucions del Consell
El Consell de la Gent Gran, òrgan de caràcter consultiu i informatiu, té les següents atribucions:
Estudiar, analitzar i fer propostes sobre temes municipals de rellevància susceptibles d’interès i plena integració i
desenvolupament de la Gent Gran a la vila, a petició de l’alcalde de la vila, la Junta de Govern i el Ple municipal.
Article 4. Domicili social
El domicili social s’estableix a l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
TÍTOL II: Organització i funcionament
Capítol I. Organització
Article 5. Dels membres del Consell municipal de la Gent Gran d’Arenys de Mar
1. El Consell estarà format per:
a) 1representant de cadascuna de les entitats arenyenques l’objectiu de les quals siguin destinats a la Gent Gran i que
expressin lliurement la seva voluntat de formar-ne part.

c) Es respectarà, en la mesura que es pugui, la paritat.
2. Correspon a totes i tots els membres del Consell, el que segueix:
a) Assistir, participar i efectuar propostes sobre els assumptes de competència del Consell.
b) Obtenir qualsevol informació que els sigui necessària per al desenvolupament del seu càrrec.
3. El mandat dels membres del Consell conclou per un dels següents motius:
a) Mort o malaltia que faci impossible la seva participació.
b) Per renúncia. En aquest cas, haurà de comunicar la seva dimissió per escrit deu dies abans del Ple municipal del
mes en què vulgui cessar en les seves tasques.
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b) Fins a un màxim de 5 persones que, a títol personal, vulguin participar-hi i que no ho facin en d’altres Consells
municipals. Aquesta convocatòria serà pública.
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c) Per incompliment no justificat –tres o més vegades– de les seves funcions com a participant, a petició de la majoria
absoluta dels membres del Consell.
d) Per extinció de l‘òrgan.
4. El nomenament dels membres del Consell correspondrà al Ple municipal, una vegada els seus membres hagin
acceptat la proposta de formar-ne part.
5. El consistori posarà a disposició d’aquest òrgan, els materials i instruments necessaris per al correcte
desenvolupament de les tasques que se li atribueixin.
Article 6. Òrgans
El Consell Municipal de la Gent Gran s’estructurarà de la manera següent:
- Presidència
- Ple
- Secretaria
- Comissions de treball (si s’escau)
Article 7. De la Presidència
La presidència correspondrà a l’ Alcaldia, que podrà delegar aquesta funció en el regidor o la regidora que designi.
Les seves funcions són:
a) Convocar, presidir i moderar els debats.
b) Autoritzar l’assistència de les persones de la ciutat que consideri convenient al Ple, quan el tractament d’un assumpte
així ho aconselli.
c) Proposar temes en l’orde del dia del Ple.
Article 8. Del Ple
El Ple és l’òrgan de màxima representació i l’integren la totalitat de les persones designades per formar-ne part.
Les seves funcions són les que corresponen al Consell municipal i que es relacionen en l’article 3.

La Secretaria és l’ instrument professional i de suport al servei del Consell municipal per coordinar i garantir el bon
funcionament d’aquest òrgan i l’aplicació de les decisions preses pels seus membres.
La Secretaria l’exercirà el/la administrativa de l’Ajuntament que l’alcalde o alcaldessa o en el seu defecte si així ho
estima oportú, el regidor/a, de l’àrea, i realitzarà les funcions de secretari/-ària del Plenari, a més de la gestió,
dinamització i coordinació del treball que dugui a terme el Consell de la Gent Gran.
Article 10. De les Comissions de treball
El Consell podrà dotar-se de les Comissions de treball que consideri necessàries per dur a terme les seves actuacions.
Article 11. Dels convidats/ades col·laboradors/ores
Els convidats i convidades són persones enteses o professionals en un àmbit d’interès de debat i poden ser convidades.
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Article 9. De la Secretaria.
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Capítol II Funcionament del Consell municipal de la Gent Gran.
Article 12. Funcionament
a) El Consell Municipal de la Gent Gran es reunirà amb caràcter ordinari un mínim d’una vegada l’any, i amb caràcter
extraordinari sempre que es consideri oportú, a partir de la petició d’una majoria qualificada del ¾ dels membres o per
convocatòria de la Presidència del Consell, o de l’alcalde o alcaldessa de la corporació municipal.
b) El Ple es constitueix vàlidament i pot prendre decisions amb l’assistència d’un terç del seu nombre de membres,
sempre i que hi sigui la presidència o qui la substitueixi.
c) Sempre que sigui possible, les resolucions es prendran per consens i, si cal una votació, les resolucions hauran de
ser aprovades per majoria absoluta.
d) A les sessions del Ple hi podran assistir els convidats/ades col·laboradors/ores, descrits en l’article 11, pels seus
coneixements específics o per l’interès del tema a tractar, sempre que ho autoritzi la presidència.
Disposició final
Primera. Per a tot el que no preveu aquest Reglament, i sempre que no el contradigui, hi serà d’aplicació com a
normativa supletòria la continguda en el Reglament orgànic municipal, en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre
règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, i en el 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.
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Arenys de Mar, 9 de maig de 2011
La secretària accidental de l’Ajuntament, Teresa Icardo Paredes

https: //bop.diba.cat
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