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4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA CREACIÓ DEL FÒRUM ASSOCIATIIU DE SANT 
MARTÍ SARROCA I EL SEU REGLAMENT (EXP.158/2015-S). 
Sant Martí Sarroca disposa d’un important conjunt d’entitats, col•lectius i associacions 
que fomenten activitats diverses en diferents àmbits, però que comparteixen reptes i 
oportunitats comuns i que constitueixen una base de dinamització del municipi 
destacable.  
 
Per aquest motiu, el govern municipal considera necessari potenciar la participació i les 
trobades conjuntes, així com una relació oberta, regular i transparent amb 
l’Ajuntament.  
 
En aquest context, es proposa la creació del Fòrum Associatiu de Sant Martí Sarroca, un 
mecanisme de participació i col•laboració d’entitats, associacions i col•lectius del 
municipi que contribueixen a la xarxa social i d’activitats del municipi. El Fòrum 
Associatiu de Sant Martí Sarroca vol tenir com a objectiu millorar la informació, la 
col•laboració i la coordinació de l’activitat associativa i la seva relació amb l’Ajuntament. 
 

Atès l’art. 84 de la Llei 7/1985,  de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, les 
Corporacions locals podran intervenir l’activitat dels ciutadans a través d’ordenances i 
bans. 
 
Atesos els art. 49 de la LRBRL i 178 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, que regulen el 
procediment d’aprovació d’ordenances locals aplicable als reglaments com a 
instruments de l’activitat reglamentària municipal. 
 
Atès l’art. 47 de la LRBRL el quòrum necessari per a l’aprovació d’ordenances és el de la 
majoria simple. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 

A C O R D S 

 
PRIMER.- APROVAR la creació del Fòrum Associatiu de Sant Martí Sarroca. 
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SEGON.- APROVAR INICIALMENT el reglament de participació que regula el Fòrum 
Associatiu de Sant Martí Sarroca. 
 
 

REGLAMENT MUNICIPAL PER AL FÒRUM ASSOCIATIU DE SANT MARTÍ SARROCA 

 
Preàmbul i exposició de motius 
 
Aquest reglament té per objecte establir els objectius, la composició i el funcionament del 
Fòrum Associatiu de Sant Martí Sarroca, un mecanisme de participació i col•laboració d’entitats, 
associacions i col•lectius del municipi que contribueixen a la xarxa social i d’activitats del 
municipi. 
 
Sant Martí Sarroca disposa d’un important conjunt d’entitats, col•lectius i associacions que 
fomenten activitats diverses en diferents àmbits, però que comparteixen reptes i oportunitats 
comuns i que constitueixen una base de dinamització del municipi destacable. Per aquest motiu, 
és necessari potenciar la participació i les trobades conjuntes, així com una relació oberta, 
regular i transparent amb l’Ajuntament.  
 
D’aquesta manera, el Fòrum Associatiu de Sant Martí Sarroca vol ser una eina que permeti 
millorar la informació, la col•laboració i la coordinació de l’activitat associativa i la seva relació 
amb l’Ajuntament. 
  
TITOL I – Característiques Generals del Fòrum Associatiu 
 
Article 1 
 
1.- L’objectiu principal del Fòrum Associatiu és facilitar la informació, la coordinació i la 
col•laboració entre les entitats entre sí i amb l’Ajuntament. 
 
2.- Els objectius d’aquest Fòrum són: 

• Disposar d’un òrgan estable de participació de les entitats del municipi i col•lectius que 
contribueixen a la vida social de Sant Martí Sarroca des del punt de vista cultural, festiu, 
esportiu i solidari. 

• Tenir un espai formal d’interlocució de les entitats del municipi. 
• Millorar la comunicació i la coordinació entre entitats i entre entitats i ajuntament. 
• Incorporar el punt de vista de les entitats en la gestió associativa del municipi. 
• Contribuir a reforçar el teixit social i la societat civil del municipi. 
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Article 2 
 
1.- L’àmbit territorial d’aquest Reglament és tot el terme municipal de Sant Martí Sarroca. 
 
2.- L’àmbit material del Fòrum d’Entitat se cenyeix a les competències locals. 
 
Article 3 
 
1.- El que disposa aquest Reglament és sense perjudici del que disposa la Normativa 
Comunitària, Estatal i Autonòmica respecte a la participació ciutadana en el govern municipal, 
així com la reguladora dels drets i deures dels ciutadans. 
 
TÍTOL II – Estructura i funcions del Fòrum Associatiu 
 
Article 4. Atribucions del Fòrum Associatiu 
 
1.- El Fòrum Associatiu té les següents funcions:  

- Intercanviar informació: Les entitats i l’Ajuntament tindran en el sí d’aquest fòrum un 
espai per compartir informació sobre les activitats i les polítiques públiques que afecten 
a la xarxa associativa. 

- Coordinar el calendari d’activitats: Entitats i Ajuntament centralitzaran un calendari 
d’activitats culturals, solidàries, esportives i associatives del municipi. 

- Debatre temes d’interès comú: Aquells temes específics amb prou entitat per ser 
desenvolupats en el sí del Fòrum es podran debatre, amb l’objectiu d’aconsellar el 
Govern Municipal en la gestió de la política relacionada amb les entitats. 
 

2.- Les sessions de treball ordinari del Fòrum Associatiu se celebraran en forma de plenari del 
Fòrum Associatiu. També es podran crear Comissions de Treball si així ho decideix el plenari. 
 
3.- El plenari del Fòrum Associatiu es convocarà un mínim de 2 vegades l’any amb l’objectiu de 
traspassar informacions, coordinar el calendari i posar sobre la taula les consultes que determini 
l’Ajuntament. 
 
4.- Els acords o resolucions del Plenari s’adoptaran sempre que sigui possible per unanimitat. En 
cas contrari, les conclusions recolliran tots els punts de vista exposats. Així doncs, els documents 
elaborats pel Fòrum Associatiu seran bàsicament descriptius i tindran caràcter consultiu. Si el 
consens no és possible en algun tema i la presa d’una decisió esdevé ineludible, els acords es 
prendran per majoria simple i se’n faran constar els vots particulars, excepte per la modificació 
del reglament, que requerirà majoria absoluta.  
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5.- El Ple del Fòrum Associatiu es constitueix vàlidament amb l’assistència de la meitat del seu 
nombre legal de membres amb dret a vot en primera convocatòria i, en segona, d’un terç 
d’aquest nombre. 
 
Article 5. Comissions de treball 
 
1.- El plenari del Fòrum d’Entitats pot crear comissions de treball. Aquestes comissions de treball 
poden tenir com a objectiu agilitzar la tasca del plenari o de les Comissions Sectorials, agrupant 
persones amb interessos o coneixements específics, o bé ampliar la informació recollida sobre 
algun tema en concret amb l’objectiu d’ampliar els temes de treball. Les comissions de treball 
estaran formades pels membres del Fòrum que ho desitgin. 
 
2.- Les comissions de treball s’aprovaran segons ho cregui convenient el plenari i tindran com a 
finalitat el tractament de qüestions específiques que seran fixades en l’acord de creació i tindran 
caràcter consultiu. 
 
TITOL III : Organització i composició del Fòrum Associatiu 
 
Article 6. Presidència del Fòrum Associatiu 
 
1.- El Fòrum Associatiu serà presidit per un representant de les entitats, escollits en sessió 
plenària del Fòrum per majoria simple. La durada del càrrec de la presidència serà d’un mínim 
de 2 anys i d’un màxim de 4. 
 
2.- Les funcions de la presidència són: 

- Assumeix la convocatòria i direcció en les sessions del plenari. 
- En ell/a és en qui en última instancia recau la representació del Fòrum davant de 

qualsevol altre organisme o autoritat. 
- Vetllar per l’execució de les conclusions i acords.  

 
 

Article 7. Coordinació del Fòrum Associatiu 
 
1.- El Fòrum Associatiu està coordinat pel coordinador del Fòrum, que assumeix el regidor/a de 
Cultura i Festes de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca. 
 
2.- Les funcions de la coordinació són: 

- Coordinar amb el president/a la convocatòria de sessions del plenari. 
- Determinar les ordres del dia del plenari. 
- Prendre acta de les sessions. 

 
Article 8. La composició del Fòrum Associatiu 
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1.-El Ple del Fòrum d’Entitats està format per: 

• El president/a del Fòrum d’Entitats 
• El coordinador 
• Un màxim de tres representants de cada entitat, col•lectiu o associació que consti en el 

registre d’entitats i associacions publicat a la pàgina web de l’Ajuntament.  
• Fins a dos representants de col•lectius que, malgrat no estar constituïts com a entitats, 

demanin participar al fòrum per la seva vinculació a la vida cultural, esportiva, festiva o 
solidària al municipi. En aquest cas, el Fòrum haurà d’aprovar per majoria simple la seva 
participació. 

• Els regidors/es d’Esports, Joventut, Acció Social i Participació 
• Els tècnics municipals relacionats amb els àmbits temàtics del Fòrum 
• Un representant de cada grup municipal de l’Ajuntament   

 
Article 9. Drets i deures dels membres del Fòrum 
 
1.- Els membres del Consell tenen els següents drets: 

- Dret a sol•licitar la presència de persones (tècnics, regidors, experts, etc.). L’objectiu és 
vetllar per la qualitat de la informació que s’exposi. 

- Dret a sol•licitar la introducció de punts a l’ordre del dia: per incloure punts a l’ordre del 
dia caldrà sol•licitar-ho fins 10 dies abans que es produeixi la convocatòria. 
 
 
 
 

2.- Els membres del Fòrum han de vetllar per: 
- Copsar l’estat d’opinió de l’entitat a la que representen i de la resta d’entitats, amb 

l’objectiu de disposar del màxim d’informació possible a l’hora d’opinar o prendre 
decisions. 

- Vetllar per al funcionament constructiu del Fòrum, amb l’objectiu que aquest esdevingui 
realment un espai d’enriquiment col•lectiu en benefici de les entitats i del municipi. 
 

TITOL IV: Informació, comunicació i mecanismes d´obertura del Fòrum 
 
Article 10. Mecanismes d’obertura del Fòrum 
 
1.- El Fòrum Associatiu pot utilitzar eines per copsar l’opinió de la resta de veïns i veïnes 
associats/des o de la ciutadania en general sobre temes d’especial interès. 
 
2.- Jornades: Espais de participació presencials de durada determinada (d’unes hores a uns dies) 
oberts als i a les membres de les entitats i/o a la ciutadania per treballar temes en concret 
d’especial rellevància estratègica pel món associatiu.  
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Article 11. Convocatòria de les sessions del Fòrum 
 
1.- Les convocatòries de les sessions plenàries del Fòrum les farà la presidència amb una 
antelació mínima de 15 dies naturals abans de les sessions. En la petició ha de constar, com a 
mínim, el següent: 

- Ordre del dia i/o motiu de la sessió. 
- Dia, hora i lloc en què s’efectuarà la reunió, especificant hora de 1a i 2a convocatòria.  

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
En tot allò no previst per aquestes normes correspon a la presidència prendre la decisió que 
consideri més adequada, d’acord amb els criteris generals que l’inspiren. En aquests supòsits, el 
Plenari, en la sessió següent, en realitzarà la ratificació i, si fos necessari, elevarà al Ple Municipal 
la corresponent proposta de modificació d’aquest Reglament. 
 
 
TERCER.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord, 
així com el text complet del reglament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats 
des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.  
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5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA 
GENT GRAN DE SANT MARTÍ SARROCA I APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT 
DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE SANT MARTÍ SARROCA. 
EXP.30/2015-C 
 
Atès que la participació ciutadana és el dret de les persones i entitats a intervenir en els 
assumptes públics, així com en el procés de presa de decisions. La Constitució 
espanyola de 1978 ha fixat de forma definitiva els principis fonamentals que han 
d’inspirar l’actuació de tots els poders públics i reconeix en el seu article 23 el dret de la 
ciutadania a participar en els afers públics. 
 
Atès que aquests principis constitucionals han estat reconeguts posteriorment per la 
legislació reguladora del règim local, per una banda, en els articles 18.1, 24 (modificat 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local) i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, I per 
altra, en els articles 61, 62 i 63 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.  
 
Atès que per facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes 
municipals s’instrumenten dos mecanismes fonamentals: bé la creació d’òrgans 
territorials de gestió desconcentrada per facilitar la participació ciutadana en tots els 
temes d’actuació municipals, bé la creació d’òrgans de participació sectorial per facilitar 
la participació en un àmbit concret. 
 
Atès que aquest Ajuntament, fent ús de les facultats que li són conferides per la 
Constitució i les Lleis i davant la importància creixent del col·lectiu de la gent gran en la 
vida municipal, tant pel seu pes demogràfic com per l’especificitat de les seves 
característiques, considera important l’establiment de línies de col·laboració permanent 
en aquest àmbit. Es considera necessària l’adopció del Reglament del Consell Municipal 
de la Gent Gran com a òrgan de caràcter consultiu i de participació d’aquest col·lectiu 
en aquelles qüestions municipals que directament els afectin. 
 
Atès l’art. 84 de la Llei 7/1985,  de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, les 
Corporacions locals podran intervenir l’activitat dels ciutadans a través d’ordenances i 
bans. 
 
Atesos els art. 49 de la LRBRL i 178 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, que regulen el 
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procediment d’aprovació d’ordenances locals aplicable als reglaments com a 
instruments de l’activitat reglamentària municipal. 
 
Atès l’art. 47 de la LRBRL el quòrum necessari per a l’aprovació d’ordenances és el de la 
majoria simple. 
 
 
 
Vista la proposta de Reglament del Consell de la Gent gran de l’Ajuntament de Sant 
Martí Sarroca  
 
Per aquests motius es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR la creació del Consell de la Gent Gran de Sant Martí Sarroca. 
 
SEGON.- APROVAR inicialment el Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran de 
l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca. 
 

“PROPOSTA DE REGLAMENT DEL CONSELL DE LA GENT GRAN DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT MARTÍ SARROCA. 

PREÀMBUL 
 
La participació ciutadana és el dret de les persones i entitats a intervenir en els assumptes 
públics, així com en el procés de presa de decisions. La Constitució espanyola de 1978 ha fixat 
de forma definitiva els principis fonamentals que han d’inspirar l’actuació de tots els poders 
públics i reconeix en el seu article 23 el dret de la ciutadania a participar en els afers públics. 
 
Aquests principis constitucionals han estat reconeguts posteriorment per la legislació 
reguladora del règim local, per una banda, en els articles 18.1, 24 (modificat per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local) i 69 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, I per altra, en els articles 61, 62 i 
63 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. Per facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels 
assumptes municipals, s’instrumenten dos mecanismes fonamentals: bé la creació d’òrgans 
territorials de gestió desconcentrada per facilitar la participació ciutadana en tots els temes 
d’actuació municipals, bé la creació d’òrgans de participació sectorial per facilitar la 
participació en un àmbit concret. 
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Aquest Ajuntament, fent ús de les facultats que li son conferides per la Constitució i les Lleis i 
davant la importància creixent del col·lectiu de la gent gran en la vida municipal, tant pel seu 
pes demogràfic com per l’especificitat de les seves característiques, considera important 
l’establiment de línies de col·laboració permanent en aquest àmbit. És per això que es creu 
necessària l’adopció del Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran com a òrgan de 
caràcter consultiu i de participació d’aquest col·lectiu en aquelles qüestions municipals que 
directament els afectin, que enriquirà l’activitat municipal en la mesura en què l’Ajuntament 
accedirà a una via de diàleg permanent amb les persones i entitats que més a fons coneixen 
aquesta realitat. 
 
Capítol I: Naturalesa del Consell. 
Article 1. Naturalesa  
 

1. El Consell Municipal de la Gent Gran és un òrgan permanent de participació ciutadana, 
de consulta i d’assessorament, plural, de caràcter transversal, per mitjà del qual: 
 

a) Es promouran iniciatives per millorar el benestar i la qualitat de vida de la gent 
gran. 
b) Es deliberarà sobre projectes referents a matèries relacionades amb la gent gran. 
c) Es contribuirà a la promoció de les condicions per a la llibertat i la igualtat de les 
persones grans. 
d) Es promocionaran accions participatives de les diverses entitats relacionades 
amb la gent gran ubicades a Sant Martí Sarroca. 
 

2. Aquest organisme té caràcter participatiu i consultiu, en cap cas podrà substituir ni assumir 
competències pròpies dels organismes representatius municipals. 
Article 2. Funcions i Objectius.  
 
El Consell Municipal de la Gent Gran es crea amb la voluntat d’aquesta corporació de contribuir 
i incidir en la millora de la qualitat de vida de la Gent Gran amb les següents funcions i 
objectius: 
 
Funcions de participació: 
a) Debatre la situació i les necessitats de la gent gran de Sant Martí Sarroca. 
b) Millorar els canals de comunicació entre les entitats del municipi i  l’ajuntament. 
c) Expressar-se sobre els temes d’actualitat, tant de la gent gran com dels ciutadans en 
general. 
d) Possibilitar noves oportunitats de relació i d’activitats. 
e) Ser el marc ordinari de les relacions de l’Ajuntament amb les entitats formades totalment o 
en part per gent gran del municipi. 
f) Promoure la participació democràtica de col·lectius i ciutadans. 
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g) Oferir un espai d’influència ciutadana i de corresponsabilitat que enriqueixi la feina del 
Govern municipal. 
i) Potenciar la coordinació entre totes les entitats que actuen en l’àmbit de la gent gran. 
 
Funcions de promoció: 
a) Promoure o proposar la creació o millora dels serveis destinats a gent gran. 
b) Recollir i proposar accions adreçades a millorar el benestar de la gent gran. 
c) Impulsar mesures que revalorin la imatge positiva de la vellesa. 
d) Col·laborar amb entitats en el foment de l’associacionisme en aquest àmbit. 
e) Promoure accions de solidaritat per millorar el benestar de la gent gran. 
f) Impulsar activitats, celebracions i trobades amb la finalitat de posar de manifest la realitat 
de la gent gran. 
 
Funcions d’informació: 
a) Facilitar que les accions municipals vers la gent gran siguin conegudes, debatudes i 
contrastades. 
b) Enfortir la xarxa participativa de la gent gran de Sant Martí Sarroca per mitjà de la 
col·laboració en projectes, activitats i accions, tot intercanviant informació i coneixement mutu. 
c) Posar en comú les visions polítiques, tècniques i ciutadanes per tenir una visió integral de les 
accions que es poden emprendre per millorar la qualitat de vida de la gent gran. 
d) Informar i difondre totes les qüestions i propostes relatives a la millora de la qualitat de vida 
de la gent gran. 
Capítol 2: Del règim de funcionament del Consell. 
 
Article 3. Els òrgans de govern.  
 
La formació de la voluntat i la presa de decisions del consell l’exerciran, d’acord amb el 
present reglament, els òrgans següents: 

a) Assemblea. 
b) Presidència. 

SECCIÓ PRIMERA: L’ASSEMBLEA DEL CONSELL. 
Article 4. L’Assemblea del Consell.  

1. L’assemblea del Consell de la Gent Gran està formada per: 
 

a) La Presidència del Consell. 
b) El coordinador del Consell. 
c) Una persona representant de cada grup polític amb representació municipal. 
d) Una persona representant de cadascuna de les entitats designada per aquestes, les 

quals hauran d’estar legalment constituïdes, no tenir ànim de lucre i tenir domicili 
social a Sant Martí Sarroca. Hauran de tenir entre les seves finalitats el treball amb 
la gent gran o la defensa dels interessos d’aquest sector social. 
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e) Persones que pertanyin al col·lectiu de la gent gran (majors de 65 anys) 
empadronades al municipi i interessades a col·laborar amb el Consell per a la 
promoció d’accions destinades a millorar i ampliar la presència de la gent gran a la 
societat en tots els àmbits (social, cultural, polític,laboral, etc.). 

f) Una persona representant de cadascuna de les entitats sense ànim de lucre amb un 
objectiu social adequat a la naturalesa pròpia del Consell, que no estiguin 
domiciliades a Sant Martí Sarroca ni es trobin inscrites al registre municipal 
d’entitats, però que desenvolupin la seva tasca al municipi o que vetllin per les 
necessitats de persones grans empadronades a Sant Martí Sarroca.  

g) La persona o persones que exerceixin les funcions tècniques de gestió i/o de 
coordinació i impuls de les accions municipals relatives a la gent gran. 

 
2. Qualsevol entitat que vulgui participar en l’Assemblea del Consell haurà de presentar, al 

Registre General de l’Ajuntament, una sol·licitud adreçada a l’Alcaldia i signada per la 
persona que representi legalment l’entitat. A la sol·licitud es proposarà la persona 
representant al Consell i fins a dues persones suplents.  

 
3. Les persones del col·lectiu de gent gran empadronades al municipi que vulguin participar 

en l’Assemblea hauran de presentar, al Registre General de l’Ajuntament, una sol·licitud 
adreçada a l’Alcaldia. En el cas que siguin proposades per la Presidència no serà 
necessari aquest requisit. 

 
4. Seran baixa de l’Assemblea, i en conseqüència, del Consell Municipal de la Gent Gran, les 

persones membres o les entitats que es trobin en qualsevol de les circumstàncies 
següents:  

 
a) Les persones membres o les entitats que voluntàriament ho desitgin i així ho 

manifestin per escrit presentat al registre municipal. 
b) Les persones membres o les entitats que deixin de complir els requisits per formar 

part de l’Assemblea. 
c) Per mort, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques. 

Article 5. Funcions de l’Assemblea.  
 

a) Fixar les línies generals d’actuació del Consell Municipal de la Gent Gran dins dels 
objectius previstos en aquest reglament. 

b) Rebre informació i deliberar sobre aquells projectes d’actuació que, en el camp de la 
gent gran, proposi la coordinació del consell i sobre totes aquelles qüestions sobre les 
quals la Corporació vulgui demanar el parer del Consell Municipal de la Gent Gran. 

c) Conèixer les admissions i les baixes en el Consell. 
d) Conèixer les directrius de l’Ajuntament destinades a les actuacions específiques 

adreçades a la gent gran. 
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Article 6. Règim de sessions de l’Assamblea.  

1. L’Assemblea del Consell es reunirà, amb caràcter ordinari, almenys dues vegades 
a l’any. Quan ho estimi oportú, la Presidència del Consell podrá convocar sessions 
de carácter extraordinari. 

2. La convocatòria de cada sessió, acompanyada de l’ordre del dia i de la documentació que 
es consideri necessària en cada cas, es rebrà amb un mínim de set dies naturals 
d’antelació, excepte en casos d’urgència.  

3. Atès el caràcter participatiu del Consell, es potenciarà el diàleg i el debat i les decisions es 
prendràn per consens. No obstant això, en cas de desacord reiterat, la presidencia podrá 
posposar el debat del tema, per a una sessió posterior. 

4. Les persones i entitats membres de l’Assemblea no percebran cap remuneració.  
 
Article 7. Coordinació del Consell Municipal de la Gent gran .  
 

1. La coordinació del Consell Municipal de la Gent gran de Sant Martí Sarroca 

correspondrà al regidor d’Acció Social i Participació Ciutadana. 

2. Les funcions de la coordinació són: 

- Coordinar amb el president/a la convocatòria de sessions del plenari. 

- Determinar en coordinació amb la Presidència l’ordre del dia de les sessions de 

l’Assemblea. 

- Prendre acta de les sessions. 

- Sotmetre iniciatives i propostes a la consideració del Consell.   
 
 

SECCIÓ SEGONA: LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE LA GENT GRAN. 
Article 8. La presidència del Consell Municipal de la Gent Gran.  
 
La presidència del Consell Municipal de la Gent Gran correspondrà a un membre de 
l’Assemblea i serà escollit per la majoria simple dels seus membres. 
Article 9. Funcions  
 

a) Exercir la màxima representació del Consell Municipal de la Gent Gran.  
b) Convocar, presidir i moderar les sessions de l’Assemblea, amb l’assistència del 

coordinador del Consell. 
c) Vetllar pel compliment del present Reglament. 
d) Totes aquelles que no estiguin atribuïdes de manera específica a cap òrgan del 

Consell.  
 

DISPOSICIONS FINALS 
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Primera. La modificació del present Reglament podrà ser proposada per la Presidència del 
Consell. En tot cas, qualsevol modificació del Reglament haurà d’aprovar-lo el plenari de la 
corporació, amb la corresponent tramitació prèvia. 
 
Segona. Per a tot allò que no preveu el present Reglament, regirà la normativa local 
aplicable, així com la normativa reguladora del procediment administratiu comú, que 
igualment serviran de criteri interpretatiu a seguir en cas de conflicte d’interpretacions.  
 
Quarta. Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà que es publiqui íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 

A Sant Martí Sarroca, 26 de Novembre del 2015. 
 

L’Alcalde-President, 
 

ANTONI VENTURA I LLUVIÀ” 
 
TERCER.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord, 
així com el text complet del reglament durant el termini de trenta dies hàbils, comptats 
des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.  
 
 
Sant Martí Sarroca, 26 de Novembre de 2015 
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6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ 
SARROCA 2015-2018 . EXP 31/2015-C 
 
Atès que l’Ajuntament no disposava de cap Pla d’Igualtat 
 
Atès que aquest ajuntament vol donar suport a les polítiques d’Igualtat  
 
Atès que el principi d’igualtat és un dels pilars bàsics de les comunitats democràtiques i que la 
realitat ens demostra que persisteixen algunes discriminacions i que calen mecanismes per 
corregir-les 
 
Atès l’art. 84 de la Llei 7/1985,  de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, les 
Corporacions locals podran intervenir l’activitat dels ciutadans a través d’ordenances i bans. 
 
Atesos els art. 49 de la LRBRL i 178 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, que regulen el procediment 
d’aprovació d’ordenances locals aplicable als reglaments com a instruments de l’activitat 
reglamentària municipal. 
 
Atès l’art. 47 de la LRBRL el quòrum necessari per a l’aprovació d’ordenances és el de la majoria 
simple. 
 
Vista la proposta del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca 
 
D’acord amb l’esmentat es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla Local d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Martí 
Sarroca redactat per la Regidoria d’Igualtat  
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INTRODUCCIÓ 

 

El Pla d'Igualtat Intern té com objectiu global promoure un canvi organitzatiu que permeti a dones i 

homes assolir el seu màxim potencial i veure's recompensats justament, sense que es doni cap 

discriminació per raó de gènere. Aquest Pla disposa d'un conjunt integrat i sistemàtic d'accions 

destinades mes concretament a la promoció i la garantia de la igualtat de gènere al si de 

l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca. 
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Tot i que el principi d’igualtat és un dels pilars bàsics de les comunitats democràtiques, la realitat 

ens demostra que persisteixen algunes discriminacions i que calen mecanismes per corregir-les i, 

així, poder aconseguir una veritable igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Uns mecanismes 

que, respectant i tractant les diferències, ajudin a resoldre els desequilibris estructurals existents. 

Per començar, farem una breu anàlisi de l’estructura de la plantilla per àmbits o àrees i per sexe, de 

l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca. Ens ajudarà a visualitzar la peritat entre gènere i a situar-nos 

en els perfils professionals. 

Àrees: 

1. Brigada Municipal i altres serveis relacionats: 6 homes (4 brigada Municipal, 1  Conserge Pavelló 

Municipal, 1 Conserge Escola) 

2. Vigilant Municipal: 1 home 

3. Vigilant-guia del Castell: 1 home 

4. Llar d’infants: 5 dones 

5. Oficines: 3 dones 

6. Intervenció /Secretaria/Comptabilitat: 2 dones 

7. Serveis Socials i altres serveis relacionats:  4 dones (1 auxiliar administrativa, 2 auxiliars de 

neteja de la llar i 1 tècnica/coordinadora) 

8. Dinamització Sociocultural: 1 dona 

9. Serveis Tècnics: 2 homes 

Total dones: 15 dones 

Total homes: 10 homes 

Vista l’estructura de la plantilla, presenta una situació generalment força igualitària entre dones i 

homes. A nivell tan formal com informal, no es dóna cap tipus de discriminació directe. Tanmateix, es pot 

observar, que estan bastant estigmatitzades les funcions laborals per àrees entre gènere. Com es pot 

veure, tasques com les de la Brigada Municipal i serveis relacionats només les ocupen homes, i les 

relacionades amb tasques  més administratives o de l’Escola Bressol, són dones. Cal donar èmfasi, tot i 

no reflectir-ho en el personal de plantilla, que 

  

l’Ajuntament disposa d’un Pla d’Ocupació amb conveni amb una empresa d’Inserció laboral (des de fa 

uns anys), en què l’ocupació consisteix en donar suport a la plantilla de la Brigada Municipal, i moltes de 

les persones que han ocupat aquest lloc de treball són dones.  

S’ha posat de manifest, però, que existeixen una sèrie de trets diferenciats que sí que es consideren que 

es poden millorar en relació a la igualtat de gènere. Per aquest motiu, s’intentarà, a partir de les 
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fortaleses i les mancances que s’han detectat, millorar en algunes actuacions i posar-les en pràctica i a 

l’abast de la plantilla laboral. 

FORTALESES (PER ÀMBITS): 

1. Cultura organitzativa 

� A nivell informal, el principi d’igualtat d’oportunitats està incorporat a l’Ajuntament, tant a 

nivell intern com extern. 

� S’han realitzat diferents actuacions puntals en referència a la igualtat, concretament, pel Dia 

Internacional de les Dones (8 de març) i pel Dia Contra la violència vers les Dones (25 de 

Novembre), en matèria de sensibilització. 

� Actualment, hi ha una regidoria d’Igualtat, que fins ara no hi era.  

� A partir d’aquesta nova regidoria d’Igualtat, es disposarà d’una partida pressupostària pròpia. 

 

2. Formació i promoció 

� Dins del conveni laboral (que hi hagut fins ara), es garantia el dret de tots/es empleats a cursos 

de formació, adequats al seu nivell, categoria i condicions de treball , en un pla d’estricta 

igualtat. 

� Hi ha un gran ventall d’oferta formativa. 

� En general, hi ha facilitat per consensuar la formació entre el personal i els polítics. 

 

3. Distribució, representació i equilibri de la plantilla: selecció, contractació i retribucions 

� No es detecten prejudicis per raó de sexe en la contractació ni en la selecció del personal. 

� Els processos de selecció són objectius. 

� No existeix cap categoria professional on coincideixin els diferents sexes, per tant, no es pot dir 

que hi hagi discriminació salarial dins una mateixa categoria. 

 

4. Comunicació i utilització del llenguatge no sexista. 

� Aquest punt no s’ha treballat explícitament i internament a l’Ajuntament, per tant, s’inclourà 

com a un tema de millora. La transmissió i utilització del llenguatge no sexista a l’Ajuntament es 

comunica d’una manera molt subjectiva de cada treballador. 

 

5. Prevenció de l’assetjament moral i sexual. 

� No s’ha denunciat cap cas d’assetjament moral i sexual per raó de sexe a l’Ajuntament. 

� No es detecten, en general, desigualtats en l’espai físic de treball d’homes i dones. 

 

6. Usos del temps i conciliació de la vida laboral personal i professional. 

� La plantilla té vàries mesures de conciliació al seu abast (llicències, i permisos, reduccions de 

jornada...), marcades per llei. 
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� A nivell informal, es donen opcions de conciliació a la plantilla. Hi ha força flexibilitat horària per 

tenir cura de familiars a càrrec, quan hi ha una emergència o bé d’entrada i sortida de l’horari 

laboral. 

� La plantilla ha d’invertir poc temps en desplaçament al lloc de treball. 

� Absentisme baix. 

Per altra banda, s’identifica l’existència d’aspectes a millorar, per tant, mancances, des del punt de vista 

d’igualtat o paritat entre dones i homes. 

PUNTS A TREBALLAR/MANCANCES (PER ÀMBITS) 

1. Cultura organitzativa 

� El principi d’igualtat entre dones i homes no està incorporat de manera explícita i formal dins els 

processos i polítiques municipals. 

� No existeixen mecanismes específics de difusió de les polítiques ni mesures per fomentar-la.  

� No existeix cap Pla d’Igualtat municipal per fomentar la sensibilització i la transversalitat de 

gènere a través de polítiques públiques municipals destinades a la ciutadania. Tanmateix, ja 

hem anomenat, que es realitzen actuacions puntuals pels dies 8 de març i 25 de novembre. 

 

2. Formació i promoció 

� No existeix un sistema d’avaluació del rendiment que repercuteixi en objectivar les promocions. 

� No s’ha realitzat cap formació en matèria de sensibilització per la igualtat entre dones i homes. 

 

3. Distribució, representació i equilibri de la plantilla: selecció, contractació i retribucions 

� No existeixen (de manera formal) fitxes de descripció de llocs de treball al qual es pugui incloure 

la perspectiva de gènere 

� Actualment, no hi ha cap sistema d’avaluació del rendiment que permeti determinar de manera 

objectiva els complements salarials. 

 

4. Comunicació i utilització del llenguatge no sexista. 

� No existeix un manual/guia sobre com incorporar el llenguatge no sexista a l’organització. Es fa 

de forma subjectiva per part de cada treballador. 

� No s’empra un llenguatge no sexista de manera sistemàtica. 

� No hi ha cap persona encarregada de vetllar perquè el llenguatge que s’empra a l’Ajuntament 

sigui inclusiu i no sexista. 

� No s’ha realitzat cap formació entorn a l’ús del llenguatge no sexista. 

 

5. Prevenció de l’assetjament moral i sexual. 

� No es disposa d’un protocol per la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i/o per raó de 

sexe. 

� No s’ha realitzat cap formació entorn a la prevenció i abordatge de l’assetjament. 
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� No es disposa de dades segregades per sexe sobre salut laboral. 

 

6. Usos del temps i conciliació de la vida laboral personal i professional. 

� Les dones segueixen sent les responsables principals de la llar i per això fan més ús de les 

mesures de conciliació que els homes.  

� Les jornades a temps parcial i contínues com a mesura de conciliació segueixen sent femenines. 

� S’està fent modificacions en quant a drets de conciliació que es puguin incloure en el conveni 

col·lectiu de treballadors. 

� No s’han cobert totes les baixes laborals, incloent les de maternitat. 

� Fins ara, la Corporació Municipal no ha facilitat el coneixement de les mesures de conciliació a 

la plantilla laboral. 

� No existeix cap document que reculli les diferents mesures de conciliació de les quals la plantilla 

en pot gaudir. 

Com es pot veure, hi ha elements que es poden millorar més a curt-mitjà termini, i d’altres a llarg 

termini. Alguns d’aquests punts són més difícils de canviar, ja que vénen marcats per factors 

socialitzadors que orienta a dones i homes a ocupar alguns llocs de treball. D’altres punts, sí que es 

poden solucionar amb accions més concretes amb la voluntat política (com poden ser protocols, 

documents d’actuació, ... i posar-los a l’abast del personal). 

A continuació, es plasmaran els diferents objectius, amb les seves accions corresponents i el 

calendari, seguit de les eines d’avaluació a partir de les mancances i aspectes a treballar que s’han 

detectat. 

 

OBJECTIUS 

 

Una vegada, realitzada la diagnosi, es definiran els objectius en coherència amb els elements a millorar. 

A partir dels objectius que es volen proposar, en sortiran concretament, les seves accions a realitzar. 

Per tant, els objectius a abordar a través dels diferents àmbits són: 

1. Cultura organitzativa 

� Objectiu 1: Incorporar de manera formal i explícita el principi d’igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes dins de tots els processos i polítiques municipals. 

� Objectiu 2: Establir mecanismes de comunicació i difusió sobre les polítiques de gènere que 

impulsi i implementi l’Ajuntament. 

� Objectiu 3: Elaborar un Pla d’Igualtat Municipal orientat a la ciutadania. 

 

2. Formació i promoció 
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� Objectiu 1: Promoure un sistema d’avaluació per tal d’avaluar objectivament les promocions 

que puguin repercutir en el personal de la plantilla. 

� Objectiu 2: Realitzar formacions en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

 

3. Retribució, representació i equilibri de la plantilla: selecció, contractació i retribucions. 

� Objectiu 1: Elaborar unes fitxes de descripció dels llocs de treball que permetin delimitar les 

tasques de cada lloc de treball de l’Ajuntament relacionades amb els objectius de cada 

categoria laboral i vinculades a un sistema de retribució amb criteris objectius. 

� Objectiu 2 : Establir mecanismes d’avaluació per analitzar amb perspectiva de gènere els 

sistemes de retribució. 

 

4. Comunicació i utilització del llenguatge no sexista. 

� Objectiu 1 : Incorporar, de manera automàtica i sistemàtica l’ús d’un llenguatge neutre i no 

sexista (tant de manera informal com formal). 

� Objectiu 2: Promoure una formació entorn al perquè i com emprar el llenguatge no sexista. 

 

5. Prevenció de l’assetjament moral i sexual. 

� Objectiu 1: Disposar d’un protocol de prevenció i l’abordatge de l’assetjament moral i sexual i/o 

per raó de sexe. 

� Objectiu 3: Oferir formació entorn a la prevenció i abordatge de l’assetjament. 

� Objectiu 2: Incorporar la perspectiva de gènere a l’anàlisi de riscos laborals 

 

6. Usos del temps i conciliació de la vida laboral personal i professional. 

� Objectiu 1: Posar a l’abast i difondre les mesures de conciliació a la plantilla que ofereix 

l’Ajuntament. 

 

ACCIONS/ CALENDARI 

 

A partir dels objectius, les accions que en sorgeixen per millorar els punts febles i mancances detectats a 

l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca són: 

1. Cultura organitzativa 

� Incorporar el principi d’IdO (Igualtat d’Oportunitats) dins la web municipal de l’Ajuntament 

(posant a disposició pública aquest mateix pla). 

� Declaració de manifest de compromís de treball amb les polítiques de gènere adjunt al pla 

d’igualtat que es faci arribar a tota la plantilla. 

� Afegir al conveni col·lectiu el principi d’IdO. 

� Elaborar un Pla d’Igualtat Municipal orientat a la ciutadania. 
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CALENDARI: 2016-2017 

2. Formació i promoció 

� Realitzar un estudi intern d’anàlisi dels sistemes de retribució, posant especial èmfasi en els 

complements salarials. Actualment, ja s’ha esmentat que no hi ha bretxa salarial en cap 

categoria per raó de sexe, ja que no es dóna al cas que coincideixin homes i dones dins la 

mateixa categoria. Però en un futur podria passar.  

� Dur a terme accions formatives en matèria d’igualtat (sensibilització...) al personal de 

l’Ajuntament. 

CALENDARI: 2016-2017 

3. Retribució, representació i equilibri de la plantilla: selecció, contractació i retribucions. 

� Elaborar unes fitxes de descripció de llocs de treball (de manera formal, que pugui consultar 

tothom), objectives i exhaustives en funció de cada lloc de treball per categoria professional, 

que delimiti les tasques de cada lloc de treball i que estableixi una relació amb el sistema de 

retribució. 

� Establiment de mecanismes de redistribució de tasques en funció de sou i categoria en aquells 

casos que les fitxes de descripció de llocs de treball revelin desajustos entre càrrega de feina i 

salari. 

� Equiparació dels complements salarials en cas que es detectin desajustos entre compensacions, 

requeriments i càrregues de feina en relació als llocs de treball. 

CALENDARI: 2016-2017 

4. Comunicació i utilització del llenguatge no sexista. 

� Elaborar/obtenir una guia-manual sobre la importància i l’ús del llenguatge no sexista 

� Fer difusió d’aquesta guia a tota la plantilla (especialment, a les encarregades de realitzar 

comunicacions tant internes com externes , a través de la web municipal, e-mail, taulell 

informatiu o bé realitzant-ne còpies als/les destinataris/es corresponents.) 

� Designar una persona encarregada per revisar i vetllar en matèria de llenguatge no sexista que 

revisi les comunicacions externes municipals. 

CALENDARI: 2017-2018 

5. Prevenció de l’assetjament moral i sexual. 

� Disposar d’un protocol per la prevenció i l’abordatge de l’assetjament moral i sexual dins 

l’organització. 

� Difusió d’aquest protocol entre tota la plantilla. 

� Proposar i/o revisar amb perspectiva de gènere l’anàlisi de riscos laborals. 

CALENDARI: 2017-2018 

6. Usos del temps i conciliació de la vida laboral personal i professional. 
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� Elaborar un full informatiu que reculli totes les mesures disponibles en matèria de conciliació 

entre la vida personal, familiar i laboral de les quals disposa l’Ajuntament i existeixen per llei. 

� Difondre aquest document entre tota la plantilla garantint que arriba a tothom. 

� Adjuntar i incloure aquest document, com a annex/adjunt, al conveni col·lectiu. 

CALENDARI: 2016 

 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

 

Aquest Pla d’Igualtat, és un Pla pràctic i precís, en el què s’ha realitzat una diagnosi dels punts més 

rellevants a poder millorar en matèria d’Igualtat pel personal de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca.  

Quan el pla estigui aprovat pel Ple Municipal, es comunicarà a tot el personal mitjançant un comunicat 

intern, i alhora, es posarà a disposició de qualsevol persona de la plantilla.  

Hi haurà  d’haver un seguiment d’avaluació des de la Regidoria d’Igualtat, per tal que la majoria dels 

objectius a treballar i en conseqüència, les seves accions, es puguin portar a terme dins el calendari 

establert. 

La persona encarregada de dur aquest seguiment, serà el regidor o regidora d’Igualtat, qui vetllarà per 

l’aplicació del Pla (juntament amb el seu equip de govern). Consistirà en revisar cada acció en el 

calendari marcat, si es porten a terme o no, juntament amb la col·laboració dels/les treballadors/es de 

l’Ajuntament. 

La primera acció de seguiment tindrà lloc a mitjans de 2016, per obtenir una primera valoració inicial del 

primer semestre del pla (accions que s’han pogut desenvolupar dins d’aquest termini). 

Cada 6 mesos, seria convenient avaluar el procés de desplegament de les accions que s’han anat 

detallant. Un cop finalitzat el termini del PI, s’hauria d’elaborar una avaluació conjunta i final del pla . 

Aquest Pla es considera que està subjecte a qualsevol canvi que es consideri oportú.” 

 
 
SEGON.- EXPOSAR al públic al tauler d’anuncis aquests acords provisionals, així com el Pla 
d’Igualtat durant trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual s’admetran al·legacions. En cas 
que no se’n presentin, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
 
Sant Martí Sarroca, 26 de Novembre de 2015 
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7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER 
TAL DE CREAR UN PROGRAMA D’AJUDES PER ALS JOVES DEL MUNICIPI QUE 
ESTUDIÏN A L’ESTRANGER (EXP.156/2015-S). 

 

Atès que en properes dates s’han d’aprovar els pressupostos per a l’any 2016, 
proposem incloure en els mateixos una partida de 30.000 euros per tal de crear un 
programa d’ajudes per als joves del municipi que estudiïn a l’estranger. 

 
I així poder donar suport a l’intercanvi perquè els joves d’aquí puguin perfeccionar 
idiomes a d’altres països. 
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8.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LA REBAIXA DE L'IVA CULTURAL QUE AFECTA A LA 
CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROXIMITAT I A L’ACCÈS A LA CULTURA EN L’ÀMBIT 
LOCAL 
L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica pujada 
de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis culturals, amb 
excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot Europa: el 21%. 
Aquesta mesura no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per 
a la creació i l'accés de la cultura de la majoria de la nostra ciutadania.  
 
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de 
Diputats com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent a 
Interpel·lació de reforma per rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren 
ambdues derrotades per la majoria absoluta del PP. 
 
La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura com a 
sector d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a la 
mateixa per part de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi 
augmentat significativament, doncs l’escàs creixement d’aquest impost indirecte, ha 
quedat reabsorbit per la caiguda de les bases impositives i per tant dels ingressos per 
IRPF, societats i seguretat social, que ha suposat una disminució de la demanda i, 
conseqüentment, de la facturació en el sector cultural. 
 
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda 
mostra de miopia per part d'aquest Govern estatal, i en concret, pel seu efecte directe 
sobre el foment de nova creació cultural de proximitat i de petit format existents en 
moltes ciutats i pobles, i per tant afectant a l’economia local de molts municipis com el 
nostre.  
 
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, en la 
seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un paper 
principal, són també directament perjudicades amb aquesta mesura. 
 
Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la 
pujada de l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat, es proposa al Ple 
Municipal la MOCIÓ instant al Govern d'Espanya a: 
 

1. Rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, 

de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
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competitivitat, procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de 

continguts culturals (com cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu 

tipus en el 10% -i, mantenint el 4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres 

àmbits d'especial interès cultural i especialment aquelles que van directament 

adreçades al públic infantil-. 

2. Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin del 

reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o patrocini 

amb desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció fiscal. 

3. Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, l'establiment 

d'un IVA reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori de la 

Unió, amb l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i 

promoció de la creació i el consum cultural. 

Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de Cultura, al 
Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i Associació de 
Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del nostre municipi 
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9.- MOCIÓ PER A UN AJUNTAMENT COMPROMÈS AMB LA LLUITA CONTRA DE 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (EXP.159/2015-S) 

 
Un any més s’acosta el 25 de novembre, dia Internacional de lluita contra les violències 
de gènere. La violència masclista és una realitat política molt crua, i malauradament la 
realitat segueix apuntant cap a aquesta direcció. Aquest novembre del 2015 ja podem 
comptabilitzar 88 dones assassinades a l’estat espanyol, situació dramàtica que 
qüestiona els fonaments de la nostra democràcia incapaç de garantir el dret de les 
dones a viure lliures de violència. 
 
 Aquestes esfereïdores dades demostren clarament que la violència de gènere ha de 
ser considerada una qüestió d’Estat i que tots els partits han de comprometre’s a 
un pacte que prioritzi la lluita per eradicar-la. La violència de gènere no és un 
problema que afecti  l'àmbit privat, ans el contrari: es manifesta com el símbol més 
brutal de la desigualtat existent en la nostra societat, desigualtat basada en els 
encara arrelats valors patriarcals de la societat. Es tracta d'una violència que es 
dirigeix a les dones pel sol fet de ser-ho, per ser considerades pels seus agressors 
possessions pròpies sense els drets mínims d’igualtat, llibertat, respecte i capacitat 
de decisió. 
 
Les violències masclistes són, per tant, un problema estructural d’origen sociocultural; 
el trobem a l’escola, al treball, al carrer, als mitjans de comunicació, dins de les nostres 
llars… i per tant, és necessari un canvi de mentalitat i de conducta per eradicar-lo, i no 
només avui, sinó cada dia de l’any. La violència física suposa la màxima expressió de la 
violència masclista vers les dones, però no és més que la punta de l'iceberg d’una 
piràmide de diferents formes d’opressió. A sota, tota una sèrie de diferents mecanismes 
de les violències masclistes, que prenen un caràcter més subtil i invisible, ens 
coaccionen dia a dia.  
 
Les violències, en el seu sentit més ampli, vers les dones són una estratègia clau del 
sistema capitalista per mantenir el control sobre elles. El desmantellament de drets que 
està significant la crisi econòmica, les polítiques d’austeritat i les retallades a l’Estat del 
Benestar impliquen un retrocés en la llibertat i l’autonomia econòmica de les dones. 
Aquests danys estan precaritzant les seves vides i situen l’horitzó de l’eradicació de la 
violència masclista més lluny encara. 
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Lamentablement, el 70% de les denúncies per violència masclista queden sense cap 
ordre de protecció al nostre país. I més lamentablement, són centenars les dones que 
dia a dia pateixen aquestes violències sense oportunitat de denunciar-ho enlloc.  
 
Fent visible constantment el rebuig cap a aquesta situació alarmant podrem eradicar la 
violència masclista i l’Ajuntament, com a institució propera al poble, tenim una gran 
responsabilitat en això. No podem girar l’esquena a les violències que ocorren al nostre 
poble i al nostre país. Cal fer saber als agressors el rebuig i la condemna absoluta de 
totes les expressions de violència masclista, també de les més subtils i simbòliques. Cal 
emetre un contundent missatge per dir que no hi ha impunitat davant els feminicidis ni 
la violència masclista. 
 
Cal posar fre a aquesta situació alarmant.  
 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Penjar cada 25 de novembre, dia mundial conta la violència de gènere, i cada 
cop que hi hagi un assassinat de violència de gènere,  una pancarta a la façana de 
l’Ajuntament, amb el lema :”25N Prou violència de gènere. Per una societat sense 
patriarcat” per tal de donar visibilitat al problema i contribuir a la sensibilització de la 
població. 
 
SEGON. Reafirmar un compromís estable i perseverant com a  administració pública, 
un compromís que ha d’impulsar la necessària transformació dels valors socials i 
implementar les mesures i dotació de recursos que permetin combatre la xacra de la 
violència masclista a través de polítiques actives de lluita contra el masclisme. 
 
TERCER. Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere al 
municipi i enfortir la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles 
menors.  
 
 
 
 
 
 
 


