Ajuntament de Mataró

ANNEX 1: Estatuts dels Casals Municipals
CAPÍTOL I. Disposicions generals.
Article 1.- Els Casals municipals de gent gran, són equipaments de l’Ajuntament al servei de les persones
grans.
Article 2.- Els Casals municipals de gent gran, són equipaments de promoció de benestar de la vellesa
mitjançant el foment de la convivència, la integració i la relació amb el medi social. Per assolir aquests
objectius s’ha de posar especial atenció:
a) Realització de la persona
b) El desenvolupament d’ activitats que potenciïn les relacions intergeneracionals.
c) La valoració i promoció de les iniciatives de les persones usuàries.
Article 3.- Aquests equipament gaudeixen d’autonomia organitzativa i funcional.
Com a serveis municipals, estan sotmesos a la legislació vigent i per tant subjectes a possibles variacions.
Article 4.- L’Ajuntament exercirà les funcions de direcció i coordinació dels mateixos.
CAPITOL II: Funcions dels Casals de Gent Gran
Article 5.- Són funcions dels casals de gent gran:
Portar a terme els programes d’actuació i activitats d’acord amb els objectius i finalitat indicades al punt 2
del Capítol 1.
Oferir infrastructura a institucions i entitats per a la realització d’activitats que s’ajustin a la finalitat
d’aquests equipaments.
També es podrà oferir als Casals amb independència de les activitats que li són pròpies altres serveis
adequats a les persones usuàries.
CAPÍTOL III. Beneficiaris del Casal.
Article 6.- Els casals municipals de gent gran són equipaments dirigits al col·lectiu de persones grans.
Podran adquirir la condició d’usuari:
1. Totes les persones majors de 60 anys residents a Mataró.
2. Persones majors de 52 anys, beneficiàries del subsidi d’atur i/o pensionistes.
3. També poden ser persones usuàries els cònjuges o persones amb anàloga relació d’afectivitat,
vinculades a les persones que es trobin en els supòsits 1 i 2 d’aquest Capítol.
4. El reconeixement de persona usuària la realitzarà l’Ajuntament mitjançant el lliurament d’un
carnet acreditatiu.
5. Per l’obtenció del carnet d’usuari els sol·licitants hauran de presentar els documents que acreditin
la seva identitat (DNI, i fotografia) i la situació en que es troba (certificat d’atur, certificat de
pensionista).
CAPÍTOL IV. Activitats.
Article 7.- Les activitats que es realitzin en els Casals de gent gran hauran de tenir una finalitat de
dinamització cívica, social i cultural que es consideri d’interès per a la gent gran i que no tinguin afany de
lucre. Àdhuc donar resposta a iniciatives individuals i col·lectives que afavoreixin la realització i el
desenvolupament personal de la gent gran així com també la seva integració a la comunitat.

Article 8.- No podran utilitzar-se els espais destinats als casals, ni la seva infraestructura per efectuar
actes de naturalesa estrictament polític electoral, excepte en el cas que en període electoral algun Casal
sigui designat per la Junta electoral corresponent com a local disponible per a celebrar actes electorals.
Article 9.- Queden prohibides expressament totes les activitats que atemptin contra els valors fonamentals
d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia, i les que siguin il·legals.
Article 10.- Les activitats que es desenvolupin en els Casals municipals de gent gran poden ser
organitzades:
1. per l’Ajuntament de Mataró.
2. per les associacions i/o entitats de persones usuàries del Casal. A efectes d’aquests Estatuts, es
consideren Associacions i/o entitats de persones usuàries del Casal les que estan legalment
constituïdes, sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi i inscrites en el Registre
Municipal d’Entitats. Aquestes associacions han de desenvolupar les seves activitats a l’àmbit del
Casal, amb l’acord previ de l’assemblea general de les persones usuàries. Aquesta acreditació ha
de ser renovada cada quatre anys.
3. per persones físiques i /o jurídiques que no tenen la condició usuària del casal i que estiguin
interessades en portar a terme activitats de caire cívic, social i/o cultural en aquests equipaments,
prèvia consulta a la junta de govern i autorització de l’ Ajuntament. Les sol·licitud d’utilització
d’espais seran autoritzades de forma prèvia per part de l’ Ajuntament.
Article 11.- Els organitzadors de les activitats que es desenvolupin en l’equipament són els responsables
de respectar l’aforament de l’espai, el control del qual serà la seva responsabilitat, i de contractar una
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys materials, personals i els perjudicis
consecutius ocasionats a les persones usuàries i/o a tercers.
Article 12.- Les despeses generades per la realització de les activitats aniran a càrrec dels organitzadors
i/o participants. Aniran a càrrec dels organitzadors les despeses generades pels desperfectes que es puguin
produir durant la realització de l’activitat per l’ús inadequat de l’equipament i/o instal·lació.
CAPÍTOL V. Drets dels usuaris.
Article 13.- Són drets dels usuaris dels casals:
1. Rebre puntualment la informació que generi la bona marxa general del Casal.
2. Poder ser membre de la Junta de Govern.
3. Assistir a l’Assemblea general i participar-hi amb veu i vot.
4. Gaudir de les instal·lacions i els serveis dels Casals i participar en les activitats.
5. Trobar en òptimes condicions de salubritat i higiene els espais d’ús comú i les sales i tallers de
cada equipament.
6. Cada Casal ha de disposar d’un llibre de reclamacions i suggeriments a l’abast dels usuaris.
7. Ésser tractat amb respecte.
CAPITOL VI. Deures dels usuaris.
Article 14.- Són deures dels usuaris dels casals:
1. Conèixer i complir les normes del Casal.
2. Respectar les persones usuàries i personal del Casal i també les normes de convivència.
3. Fer un bon ús de les instal·lacions, mobiliari i higiene.
4. Respectar els horaris d’obertura i tancament i els assenyalats quan l’equipament ha estat cedit.
5. Atendre les instruccions de la Junta de Govern.
6. Utilitzar els jocs, el material i les activitats del Casal sense ànim de lucre.
7. No es podran realitzar al Casal, ni en el seu nom actes propagandístics ni de petició de donatius
sinó són autoritzats per l’Ajuntament previ acord amb la junta de Govern. Respectant en tot cas,
la igualtat d’oportunitats.
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CAPITOL VI . Normes de convivència.
Article 15.- La condició de persona usuària d’un Casal podrà ser suspesa totalment o parcialment quan la
persona usuària perjudiqui greument la convivència de la resta de persones usuàries, provoquin el
deteriorament dels espais o materials de l’equipament o bé per altres causes derivades de l’incompliment
del que disposen aquests Estatuts.
Article 16.- La condició de persona usuària d’un casal es perdrà automàticament :
1. Per condemna ferma amb motiu d’un procés per delicte o falta comesa en l’àmbit d’actuacions
del Casal, contra les seves persones usuàries, contra el personal o contra els seus bens.
2. Per falsificació de les dades que hagin determinar l’accés al Casal.
Article 17.- La condició de persona usuària es podrà suspendre durant la tramitació de procés judicial
per les causes referides en el punt anterior.
Article 18-. Tota alteració de les regles provocada per un usuari pot ser motiu d’amonestació per part de
la Junta de Govern , sinó en fa cas es pot produir l’expulsió definitiva del Casal, si és així es decideix en
l’Assemblea General d’usuaris, reservant a l’Ajuntament la funció de mediació i poder prendre part en la
decisió.
CAPITOL VIII. Òrgans de participació
Article 19.- Els òrgans de participació del Casal de gent gran tenen com a finalitat fer possible la
participació de la gent gran en l’organització i el desenvolupament de les activitats del casal.
Article 20.- Els òrgans de participació són l’Assemblea general i la Junta de Govern
CAPÍTOL IX. L’Assemblea general
Article 21.- L’ Assemblea general de persones usuàries està constituïda per totes les persones usuàries de
l’ equipament que assisteixin a la convocatòria.
Article 22.- L’Assemblea es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada l’any i haurà de ser
informada de la memòria, activitats programades i de l’estat de comptes de l’any anterior i pressupostos
de l’actual, així com tot el que faci referència a nous càrrecs.
Article 23.- Amb caràcter excepcional l’assemblea celebrarà sessió extraordinària quan sigui sol·licitada
per la Junta de Govern , l’Ajuntament o també per un nombre d’usuaris que representi el 25% de la seva
totalitat.
Article 24.- La convocatòria de l’Assemblea, , la realitzarà l’Ajuntament amb el corresponent ordre del
dia, mitjançant el taulell d’anuncis com a mínim 15 dies abans de la seva celebració presidida pel
president de la Junta de Govern.
Article 25.- Les funcions de l’Assemblea general són:
1. Nomenar els membres de la Junta de Govern.
2. Fer propostes a la Junta de Govern en relació a les activitats que es realitzin al Casal.
3. Aprovar la memòria anual de les activitats realitzades durant l’any en curs i la programació de les
activitats de l’any següent.
4. Tenir coneixement del balanç econòmic de l’ any en curs i del pressupost anual del proper
exercici.
5. Aprovar el reglament de règim intern del Casal.
6. Aprovar les baixes i suspensions dels usuaris a petició de la Junta de Govern.
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CAPÍTOL X. La Junta de Govern.
Article 26.- La Junta de Govern actuarà com a òrgan que assumeix el mandat i l’administració ,
programació i coordinació de les activitats com també de seguiment de tots aquells aspectes referents al
funcionament quotidià de l’ equipament.
Article 27.- Estarà composta pels càrrecs electes escollits de manera paritària per l’assemblea general i els
càrrecs representatius reconeguts per la Junta de Govern.
Article 28.- Pel millor desenvolupament del casal la Junta de Govern podrà demanar la col·laboració dels
professionals del Servei de Benestar social de l’Ajuntament.
Article 29.- Són càrrecs electes:
- President/a.
- Vice-president/a.
- Secretari/a.
- Tresorer/a.
- Mínim dos vocals.
Article 30.- El conseller delegat o persona en qui delegui és un càrrec representatiu
Article 31.- Els càrrecs de la Junta de Govern són voluntaris.
Article 32.- La durada dels càrrecs és de 4 anys i cada dos anys se’n renovaran la meitat:
1. President, tresorer i la meitat de vocals.
2. Vice-presidents, secretari i l’altra meitat de vocals.
Article 33.- La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària una vegada al mes i en sessió extraordinària
tantes vegades com es cregui convenient.
Article 34.- Els acords es prendran per majoria de vots.
Article 35.- Són funcions de la Junta de Govern:
1. Distribuir els seus càrrecs, nomenar-los i revocar-los en cas de dimissió o d’incompliment donantne compte a l’assemblea general.
2. Aprovar les actuacions realitzades com a Junta.
3. Promoure i organitzar les comissions de treball.
4. Fer el seguiment i la coordinació de les activitats que es desenvolupen en el Casal.
5. Convocar i desconvocar assemblees generals.
6. Coordinar-se amb el personal que treballi al Casal.
7. Responsabilitzar-se d’elaborar la memòria anual de les activitats realitzades durant l’any en curs i
la programació de les activitats de l’any següent com també els avantprojectes de pressupostos
d’activitats de l’equipament.
8. Fer complir el reglament de règim intern que cada casal confeccionarà individualment per a
regular aspectes del propi funcionament.
9. Les propostes de despeses s’han de presentar a la reunió de la Junta de Govern per la seva
aprovació, i finalitzat l’any, es presentarà a l’Ajuntament l’estat de comptes.
Article 36.- Són funcions del president o si aquest manca al vice-president de la Junta de Govern:
1. Representar al Casal i a la Junta de Govern.
2. Presidir les reunions de la Junta de Govern i de l’assemblea general.
3. Elaborar l’ordre del dia de les reunions de la Junta.
Article 37.- Són funcions del secretari/ària de la Junta de Govern:
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1.
2.
3.
4.

La tasca administrativa del Casal.
La realització de les convocatòries.
La realització de les actes de les reunions.
La certificació dels acords adoptats.

Article 38.- Correspon al tresorer/a de la Junta de Govern el control, d’acord amb el Delegat en funcions
dels comptes del Casals, dels ingressos, de les despeses que siguin necessàries amb una comptabilitat
clara i ordenada.
Periòdicament es donarà comptes a la Junta.
Article 39.- Corresponen als vocals de la Junta de Govern les funcions i responsabilitat de formar
comissions que coordinin i promoguin les diferents activitats culturals, recreatives i formatives del Casal.
Article 40.- El Conseller Delegat del Servei de Benestar social, o la persona en qui delegui, es membre de
la Junta de Govern, amb les funcions següents:
1. Acordar amb el President la Convocatòria i l’ordre del dia de la Junta de Govern i de l’Assemblea
General.
2. Dirigirà el personal del Casal.
3. Ordenarà els tràmits i gestions amb l’administració.
4. Controlarà la gestió de les subvencions públiques.
5. Moderarà les deliberacions de la Junta de Govern i de l’Assemblea General i el seu vot, en cas
d’empat serà decisiu.
6. Suplirà eventualment la direcció en cas de manca de la Junta de Govern.
Article 41.- L’elecció de la Junta de Govern es farà d’acord amb els següents preceptes:
1. S’ha d’anunciar la convocatòria de l’Assemblea General en lloc visible del casal com a mínim amb
un mes d’antelació.
2. S’han de presentar a l’elecció totes les candidatures prèviament constituïdes fent-hi contar el nom
els cognoms.
3. El termini de presentació de les candidatures acaba una setmana abans de l’elecció.
4. Les candidatures han de ser presentades a la Junta de Govern, la qual les ha d’exposar en lloc
visible.
5. En el cas de que es produeixi alguna baixa definitiva , es podrà demanar la cobertura del càrrec de
forma voluntària als propis socis fins a la renovació de la Junta de Govern.
6. El sistema d’elecció és mitjançant paperetes emeses en les quals han de constar els noms de les
candidatures i el recompte posterior.
7. La mesa electoral ha de per formada pel Conseller–Delegat o persona en que delegui, i dos
representants del Servei de Benestar social.
8. La mesa electoral és la responsable del recompte de les paperetes i de proclamar la candidatura que
resulti escollida per majoria.

CAPITOL XI . Modificació dels Estatuts.
Article 42.- Promourà les modificacions necessàries d’aquesta normativa municipal el Conseller-Delegat
del Servei de Benestar Social, a proposta de la Junta de govern dels Casals Municipals, o d’un grup
considerable d’usuaris, o per iniciativa pròpia tot realitzant les consultes pertinents.
Article 43.- Aquestes modificacions hauran de ser aprovades per l’Excm. Ajuntament en Ple.
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