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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE NORMATIU DE REGLAMENT DEL 

CONSELL MUNICIPAL DE LES PERSONES GRANS DE BARCELONA 
 

 

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació de la 

ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte 

normatiu de Reglament del Consell Municipal de les Persones Grans de Barcelona, es duu a terme 

una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de 

recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la 

futura norma sobre: 

a) Els antecedents. 

b) Els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa. 

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

d) Els objectius de la norma. 

e) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

En compliment del que s’esmenta, es descriu a continuació breument el marc en el qual es planteja 
aquest projecte normatiu: 

 
 

a) Antecedents 

En data 6 d’octubre de 2017, el Plenari del Consell Municipal va aprovar definitivament el 

Reglament de Participació de l’Ajuntament de Barcelona, el qual estableix la regulació general dels 

canals de participació ciutadana. 

Els òrgans de participació, d’àmbit territorial o sectorial, són creats de conformitat amb el que 

estableix el capítol 4 del Reglament de Participació Ciutadana, en desenvolupament d’allò que es 

preveu en els articles 30 i següents de la Carta Municipal de Barcelona i d’acord amb el compromís 

assumit per l’Ajuntament amb la subscripció de la Carta europea de salvaguarda dels drets humans 

a la ciutat, la qual no només es fixa com a objectiu la garantia de la participació ciutadana, sinó 

també la seva promoció activa. 

L’òrgan municipal de participació de les persones grans de Barcelona va ser creat per Decret 

d’Alcaldia de l’1 de juny de 1990 amb el nom de Consell Assessor de la Gent Gran, el qual ha 

mantingut una intensa activitat al llarg de tres dècades. Durant aquests anys, ha experimentat 

diverses transformacions, la qual cosa ha determinat que el seu reglament s’hagi hagut de 

modificar també en diverses ocasions, per adaptar-se a les realitats canviants de cada moment, 

com ha estat, per exemple, l’ampliació de la presència en el Consell de les entitats i els territoris. 

L’elaboració d’aquest nou Reglament –que incorpora el canvi de nom pel més inclusiu de Consell 

Municipal de les Persones Grans de Barcelona, d’acord amb la voluntat expressada pels seus i per 

les seves membres– s’emmarca també en aquesta adequació constant a les necessitats i realitats 

canviants. 

Seguint el que estableix el Reglament de Participació Ciutadana, i el que el propi Consell es 

marcava en el seu Pla de treball, que contemplava la renovació del reglament, es van iniciar els 

treballs per portar-la a terme. 
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A partir de propostes i idees sorgides en el si del propi Consell, en els seus grups de treball (oberts 

a la participació de qualsevol persona gran interessada) i en els processos participatius que promou 

(on poden participar totes les persones grans de la ciutat i altres persones, entitats, institucions 

interessades), es va impulsar i treballar la proposta de nou reglament i nova denominació del 

Consell, a través d’un grup de treball específic creat per elaborar-lo, i posteriorment va ser 

aprovada per la Comissió Permanent i el Plenari del Consell, resultant en l’avantprojecte de 

reglament del Consell Municipal de les Persones Grans de Barcelona. 

El Consell Municipal de les Persones Grans de Barcelona és l’òrgan consultiu i de participació 

d’àmbit sectorial de l’Ajuntament de Barcelona conformat per persones grans de la ciutat per 

millorar el seu benestar i la seva salut a partir de les seves pròpies veus i del seu compromís. Les 

persones grans que formen el Consell s’ocupen de les qüestions i les polítiques que afecten aquest 

sector de la població, i aporten el seu punt de vista i la seva iniciativa per a la millora de les 

condicions de vida de la ciutadania gran i de tota la ciutat. 

Amb aquest consell, Barcelona es dota d’un òrgan de participació que promou la relació de les 

persones grans amb l’Ajuntament i els seus organismes, l’aportació de propostes de millora de les 

seves condicions de vida, l’empoderament en la seva participació en la cogovernança de la ciutat i 

l’atenció sobre tots els aspectes diversos que, en la seva condició de ciutadanes i ciutadans, els 

puguin afectar. 

La nova redacció del reglament pretén reforçar el Consell i el seu paper, i dotar-lo d’una major 

pluralitat i diversitat en la seva composició, d’acord amb la pluralitat i diversitat de persones grans 

existent a la ciutat, i ampliant les possibilitats de participació de persones grans a títol individual. 

Així, adequa i millora els canals de participació de les persones grans en la vida i la gestió activa de 

la ciutat. 

 
 

b) Problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa 

Tal com s’indica als antecedents, el nou redactat del reglament del Consell, a més de complir amb 

el que disposa el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, que obliga 

els òrgans municipals de participació a adaptar les seves normes a aquest Reglament, és també 

una oportunitat per reforçar-lo i per fer-lo més representatiu de la pluralitat i diversitat de persones 

grans que presenta la ciutat. 

D’aquesta manera, partint de les propostes dels i les membres del Consell i dels seus grups, i de 

les persones grans en general, es pretén, amb la incorporació i modificació de diversos aspectes de 

la composició, les funcions i el funcionament del Consell, obrir-lo més a la ciutadania gran de 

Barcelona, garantir-hi una major inclusió de totes les persones grans, fomentar una major i millor 

participació de les persones grans, i procurar dotar-lo d’una major influència en les polítiques que 

afecten les persones grans i de totes les edats. 

D’altra banda, com s’ha explicat, s’aprofita també aquest procés de renovació per donar un nou 

nom al Consell, més d’acord amb l’amplitud de les seves característiques i funcions i amb la 

voluntat inclusiva que els seus i les seves membres volen fomentar i reflectir-hi, utilitzant la 

terminologia “persones grans” per expressar la pluralitat d’aquestes i defugir de la idea, irreal i 

discriminatòria, de col·lectiu homogeni. 
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c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

L’elaboració i aprovació d’un nou reglament per a aquest Consell ve motivada, d’una banda, per la 

necessitat d’adaptar la normativa interna d’aquest òrgan al nou Reglament de Participació 

Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona (que obliga tots els òrgans de participació de la ciutat a 

fer-ho), tenint en compte, a més, que el propi Consell ja havia expressat la necessitat d’aquesta 

adaptació i en fa referència en el seu Pla de treball, i que es va acordar el treball coordinat dels 

diferents Consells sectorials de ciutat per adaptar tots els seus reglaments. 

D’altra banda, la renovació del reglament suposa també, com s’ha indicat, una oportunitat per 

adaptar-lo a les realitats canviants, evitant-ne l’obsolescència, i per incorporar-hi millores per una 

major obertura, inclusió i representativitat dels diferents eixos de diversitat de les persones grans de 

la ciutat, tal com també recull el Pla de treball del Consell, així com per dotar-lo –com s’ha explicat 

en el punt anterior– d’un nom més inclusiu i més d’acord amb la visió del Consell i els valors que vol 

promoure. 

 

 

d) Els objectius de la norma 

El reglament del Consell Municipal de les Persones Grans té per objecte la regulació de les 

funcions, l’organització i el funcionament d’aquest òrgan consultiu i de participació sectorial de 

ciutat, en desplegament del Títol IV de la Carta municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 

22/1988, de 30 de desembre, i del capítol 4 del Reglament de participació ciutadana, aprovat 

definitivament per acord del 6 d’octubre de 2017 del Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament. 

Regula l’objecte i les funcions del Consell, la seva composició, els drets i les obligacions dels seus i 

de les seves membres, i l’organització i el funcionament de l’òrgan. 

Tal com s’ha explicat, el nou reglament pretén millorar, respecte a l’anterior, diferents aspectes que 

facin d’aquest òrgan una eina més potent pel que fa a les seves funcions i objectius, més 

accessible a totes les persones grans, i més representativa de la pluralitat i diversitat de la 

ciutadania gran de Barcelona. 

 
 

e) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 

No es plantegen solucions alternatives atès que l’elaboració i aprovació d’un nou reglament 

d’aquest consell deriva directament de les previsions del Reglament de Participació Ciutadana, 

aprovat pel Consell Municipal el 6 d’octubre de 2017, que en la seva disposició transitòria primera 

obliga els òrgans de participació existents a adaptar les seves normes de funcionament a l’establert 

a la nova normativa. 

 
 

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient poden, en exercici del dret que els 
reconeix l’article 133.1 de la Llei 39/2015, remetre les seves opinions i aportacions sobre els aspectes 
plantejats, durant el termini de 10 dies hàbils indicat a la pàgina web on es troba aquest document, a 
través del formulari, enllaços i indicacions de la mateixa pàgina. 
 

Barcelona, 18 de gener de 2021 


