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Administració Local

2018-06873
Ajuntament de Constantí

EDICTE

Havent-se publicat l’aprovació inicial de l’Estatut del Senat de la Gent Gran de Constantí, al Butlletí Ofi cial de la 
Província de Tarragona núm. 114 de data 13 de juny de 2018, al Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya núm. 
7641 de data 13 de juny de 2018 i a la seu Electrónica d’aquest Ajuntament, sense que durant el període d’audiència 
pública s’hagi presentat cap al·legació, es considera defi nitivament aprovat sense necessitat de cap més tràmit.

El text íntegre del citat Estatut del Senat de la Gent Gran de Constantí, és el següent:

EL SENAT DE LA GENT GRAN DE CONSTANTÍ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La conformació d’un Senat de la Gent Gran de Constantí es constituirà com a un òrgan de caràcter consultiu i 
orientador, on maximitzar el coneixement i l’experiència de persones que, amb els anys, han adquirit una visió 
històrica de conjunt sobre qüestions centrals que afecten a la vila. Aquest donarà consell a l’alcalde/sa del municipi 
en tots aquells àmbits que benefi ciïn la projecció i la planifi cació de Constantí amb perspectiva de futur, oferint un 
assessorament de qualitat sobre un ventall ampli de temàtiques.
El Senat de la Gent Gran de Constantí estarà integrat per persones considerades de referència al municipi, les quals, 
a causa de la seva trajectòria personal i/o professional, tenen un vincle especial amb el territori i un coneixement 
extens sobre la seva realitat (tant en l’àmbit cultural, social, educatiu, esportiu, associatiu i/o laboral).

Article 1. Objecte
El Senat de la Gent Gran pretén posar en relació persones del municipi procedents de diferents àmbits professionals, 
per tal que conjuntament posin al servei del poble tot el seu bagatge. La seva aportació s’afegirà a la necessitat 
permanent, existent en qualsevol consistori, d’assessorament i de guiatge justifi cat. Es tracta, en darrer terme, 
d’oferir un espai de diàleg i de refl exió compartida per persones amb una trajectòria personal destacada sobre el 
municipi i la seva situació a mitjà i llarg termini.

Article 2. Objectiu principal 
L’objectiu principal d’aquesta proposta és aprofi tar el capital humà que té Constantí, fent partícips les persones 
grans i compromeses, que han contribuït al desenvolupament de la vila, dels afers públics que l’afecten. Es tracta, 
doncs, d’implicar aquestes persones i escoltar-les, comprometent-les, de forma consultiva, amb el guiatge que ha 
de defi nir, en bona part, el rumb a prendre pel poble a mitjà i llarg termini. 

Article 3. Objectius específi cs
Els objectius específi cs que persegueix la constitució del Senat de la Gent Gran de Constantí són els següents: 
1.  Aportar a l’alcalde/sa de Constantí una visió objectiva i de confi ança del municipi a través de la perspectiva 

adquirida gràcies a la pròpia vivència i el coneixement acumulat.
2.  Fomentar i ampliar els canals de comunicació disponibles entre la institució i la ciutadania.
3.  Assessorar l’alcalde/sa en la defi nició de les grans línies del desenvolupament i gestió municipal.
4.  Sumar complicitats a un projecte de futur per a la vila que aglutini el màxim consens. 
5.  Esdevenir una eina de reafi rmació democràtica, de transparència i de proximitat.
6.  Fomentar el sentiment de pertinença, adquirint un compromís explícit amb el present i el futur de la vila. 
7.  Donar a conèixer el municipi arreu de la província de Tarragona, promovent el reconeixement de les seves 

potencialitats.

Article 4. Funcions del Senat de la Gent Gran de Constantí 
1.  Compartir la seva visió del poble a partir de les diverses experiències personals i professionals, sensibilitats i 

criteris, situant-se, en tot moment, des de la perspectiva del benefi ci i el progrés col·lectiu. 
2.  Assessorament en qüestions rellevants que l’alcalde/sa requereixi i en la defi nició de les grans línies de 

desenvolupament i gestió municipal.
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3.  Fomentar, sempre que sigui possible, el reconeixement de la vila i difondre’n les potencialitats entre les ciutats i 
pobles veïns, ajudant a teixir sinèrgies que acompanyin el seu desenvolupament.

4.  Comprometre’s amb els projectes amb els quals es treballen i que són d’interès públic per la vila.

Article 5. Composició
1.  El Senat de la Gent Gran de Constantí estarà compost per l’alcalde/sa (o la persona en qui delegui), que el 

presidirà, i 6 persones que s’anomenaran senadores i/o senadors. 
2.  Qualsevol persona interessada en formar part d’aquest òrgan podrà presentar la seva candidatura, sempre que 

compleixi els requisits establerts.
3.  En el procés de constitució del Senat de la Gent Gran de Constantí es procurarà garantir la paritat de gènere.
4.  El càrrec de senador/a no serà retribuït ni podrà rebre indemnitzacions.

Article 6. Convocatòria
L’Ajuntament de Constantí difondrà, a través dels mitjans ofi cials del consistori: seu electrònica i tauler d’anuncis (i 
addicionalment web de l’Ajuntament i Ofi cina d’Atenció Ciutadana), els terminis i el procediment per a la presentació 
de candidatures.

Article 7. Requisits dels candidats/es
Les persones candidates que vulguin formar part del Senat de la Gent Gran de Constantí hauran de complir els 
requisits següents:
1.  Ser major de 60 anys. 
2.  Estar empadronat/da a Constantí, com a mínim, durant els darrers 10 anys. 
3.  No ocupar cap càrrec polític (ni dins ni fora del municipi), ni haver-ho fet en els darrers 5 anys.
4.  Presentar una carta de motivació que argumenti l’interès de la persona postulant en formar part del Senat de la 

Gent Gran de Constantí.

Article 8. Presentació de candidatures
Les persones interessades hauran d’inscriure’s al Registre mitjançant la presentació d’una sol·licitud per formar part 
del Senat de la Gent Gran de Constantí, acreditant el compliment dels requisits establerts. 

Article 9. Nomenament dels senadors/senadores
El senadors/res es nomenaran per sorteig. Aquest serà públic i s’avisarà amb antelació de la data de la seva 
celebració. Amb els candidatures presentades i que no hagin resultat nomenades es formarà una borsa per cobrir 
possibles baixes.

Article 10. El secretari/ria
El secretari de la corporació o funcionari en qui delegui, exercirà les funcions de Secretari del Senat de la Gent Gran 
de Constantí i donarà el vist i plau a les actes de les reunions realitzades.

Article 11. Renovació del senat
1.  Amb la fi nalitat d’oferir l’oportunitat de participar en l’òrgan assessor el màxim nombre possible de persones de 

la vila que compleixin els requisits establerts, el 50% dels membres del senat seran renovats cada tres anys.
2.  Quan es procedeixi a la renovació de part del Senat de la Gent Gran de Constantí, s’obrirà novament un període 

de presentació de candidatures. Els nous membres s’incorporaran seguint el procediment de l’article 9. 
3.  Els senadors/es sortints, també determinats per sorteig, no podran tornar a presentar la seva candidatura fi ns 

que hagin passat, com a mínim, tres anys.
4.  L’ostentació del càrrec de senador/a no podrà superar els sis anys consecutius, sense perjudici que les persones 

interessades puguin tornar a presentar la seva candidatura una vegada superat un període d’inactivitat en el 
càrrec de tres anys. 

Article 12. Sessions: periodicitat i funcionament
1.  El Senat de la Gent Gran de Constantí es reunirà, com a mínim, una vegada cada sis mesos, i cada vegada que 

l’alcalde/sa ho consideri oportú. 
2.  Una setmana abans de la trobada l’alcalde/sa farà arribar l’ordre del dia als membres del senat que el composen. 

D’aquesta manera, totes les persones membres seran coneixedores dels aspectes a tractar i es garantirà una 
major operativitat de les trobades.
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3. A la reunió se seguirà l’ordre del dia proposat i es discutirà, s’avaluarà i s’assessorà sobre les qüestions que 
afecten la vila de Constantí. Si convé, els membres del senat es desplaçaran als espais on tenen lloc (o bé n’han 
de tenir) els principals projectes del poble, per avaluar la realitat directament i extreure les conclusions pertinents. 

4.  Els senadors/es també podran sol·licitar a l’alcalde/sa la convocatòria de reunions quan considerin que és 
necessari abordar algun aspecte rellevant que afecti el municipi. Caldrà acompanyar la sol·licitud d’una proposta 
d’ordre del dia que haurà de ser validat per l’alcalde/sa, el qual podrà fer una convocatòria extraordinària o 
incloure els punts en una sessió ordinària.

5.  De les sessions s’aixecarà acta.
6.  Es permetrà l’assistència a les reunions de persones alienes al senat sempre que es considerí oportú i amb el 

vist i plau del President. 

Article 13. Publicitat
Es farà ressò de cada reunió en els mitjans de comunicació de l’Ajuntament. També es disposarà d’un espai en 
cada edició de la revista municipal.

Contra el present Acord, s’interposarà recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la publicació 
del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-
Administrativa.

Constantí, 26 de juliol de 2018
IGNACIO RÍO SANTOS, secretari de l’Ajuntament de Constantí
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