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CARTA DE SERVEIS 

 
 
 
 
 

PROMOCIÓ DE LA GENT GRAN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Carta de Serveis està adreçada a la ciutadania, entitats, professionals, empreses i 
organitzacions que tenen interès en conèixer els serveis que oferim, els informa de les 
condicions en què es presten i alhora apropa l'Administració municipal a les persones que 
en són usuàries. 
 
La carta és l’expressió del compromís municipal amb la qualitat dels serveis i la 
transparència. 
 
 

Data d’aprovació: 19 de desembre de 2018 
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1. QUI SÓM       

 
Nom del servei:    Promoció Gent Gran   

Àrea:     Drets Socials i Serveis a les Persones      

Responsable polític:  Tinència d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les 
Persones 

Responsable tècnic: Cap del Servei de Promoció de la Gent Gran 

 
 

2. ON SÓM      
 
Adreça:   C. Sant Ildefons, 8  - 08221  

Telèfon:  937 883 333   

Web:    www.terrassa.cat/gentgran  

Blog:    http://blogs.terrassa.cat/activa60/ 

Correu electrònic:    gentgran@terrassa.cat 

Horaris   de dilluns a divendres de 9 a 14 h. 

Horari Casal Anna Murià: de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 19.30 h. 

 
3. QUÈ FEM       
 
 
Missió  
 
La missió del Servei de Promoció de Gent Gran és fomentar l’envelliment actiu i 
saludable de les persones de 60 i més anys de la ciutat. 
 
Aquest servei dóna suport tant a les associacions i entitats de gent gran com a les 
persones grans no associades, mitjançant una àmplia oferta d’activitats i accions 
adreçades a millorar la seva qualitat de vida, prevenint situacions d’aïllament social i  
solitud no volguda, afavorint la sensibilització social vers aquest col·lectiu i la seva 
participació activa a la ciutat. 
 
Serveis que oferim  
 
Programació activitats per les persones grans 

 
Programa activa el +60 

Són propostes per descobrir i viure la ciutat pensades per a totes aquelles persones que 
es van fent grans i es puguin gaudir en companyia d’altres persones compartint 
experiències. 

És un ampli ventall d’activitats per tota mena d’inquietuds i gustos, com ara activitats 
culturals, de patrimoni, d’exercici físic, saludable, viure la natura, entre d’altres. 



 
 

Carta de Serveis Servei de Promoció Gent Gran   pàg. 3  

Aquestes activitats permeten que les persones grans puguin desenvolupar tot el seu 
potencial gaudint de la màxima qualitat de vida i trencant qualsevol barrera que pugui 
dificultar l’exercici en plena igualtat de tots els seus drets. 

 
Dia Internacional de la Gent Gran 

Durant el mes d’octubre, es commemora el Dia Internacional de la Gent Gran. 
Associacions, institucions i totes les persones estan convidades a aquest acte 
institucional que pretén involucrar i fer reflexionar la ciutadania sobre els reptes socials i 
polítics que suposa el creixent envelliment demogràfic i proposa vetllar per una vellesa 
digna i segura.  
 
La diada representa també una oportunitat per conscienciar la societat sobre l’estat en 
què es troba la gent gran i els desafiaments i problemes que afronta, així com per 
promoure accions apropiades per defensar-la i per respectar la seva dignitat i saviesa. 
 
Centenaris 

És un homenatge institucional que es fa a les persones residents a Terrassa, que 
compleixen 100 anys al llarg de l’any, previ petició de les persones interessades o 
familiars. 

 
Accions de caire territorial i altres accions a nivell de ciutat 

Són accions, plans, programes municipals i campanyes de sensibilització que es 
realitzen la majoria d’elles amb la col·laboració de serveis municipals i de ciutat. 

També hi ha activitats de participació en actes de ciutat com ara la Festa Major, la Fira 
Modernista, Festival de Jazz, i d’altres, que es desenvolupen conjuntament amb altres 
serveis. 

 
Acompanyament i suport a les entitats de gent gran de la ciutat 

El Servei de Promoció de Gent Gran dona informació, assessorament i suport a les 
entitats de gent gran per al seu funcionament. 

Dins del suport destaquem: 

- L’ajut econòmic anual que es dona mitjançant subvencions a projectes, activitats o 
serveis que complementen la competència municipal o fomenten els interessos 
generals del municipi dins de l’àmbit de promoció de la gent gran. 

- Oferta de tallers que promocionen hàbits saludables i de benestar social, de formació 
permanent i de lleure. 

-    El suport econòmic i logístic per realitzar la Fira anual de la gent gran. 

 
Casal per a la gent gran Anna Murià 

És un equipament municipal adreçat a les persones grans de 60 anys i més de la ciutat 
de Terrassa. 

La finalitat del Casal és oferir un espai de relació i intercanvi, un lloc on formar-se, un 
punt de trobada on poder tenir i mantenir bones relacions i compartir interessos. 
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Els objectius són: 

• Informar i assessorar sobre serveis i activitats per la gent gran. 

• Promoure activitats de dinamització social i cultural, de promoció d’hàbits saludables i 
de benestar social, de formació permanent i de lleure. 

• Fomentar les relacions i la participació activa en la vida de la comunitat. 

• Afavorir la integració social de les persones grans, i prevenir situacions d’aïllament 
social. 

  
El Casal disposa de sales per les persones usuàries en horari de matí i tarda. Són 
espais lúdics i de lleure que faciliten la interrelació entre les persones grans. 

Aquest equipament disposa d’un servei de bar restaurant.  

 
Sempre Acompanyats 
 
És un programa d’atenció a les situacions de soledat no volguda de les persones grans. La 
seva missió és reduir el fenomen de la soledat no volguda de les persones grans, a través 
d’accions de caràcter preventiu i transformador de la societat, mitjançant el treball 
comunitari i la creació d’aliances amb la xarxa existent. 
 
El seu objectiu principal és crear un model d’intervenció comunitària per a abordar la 
solitud no volguda en les persones grans amb la fi i efecte de pal·liar les causes i 
conseqüències negatives que té sobre la salut de les persones i la societat en general. 
 
És un conveni de col·laboració entre L’Ajuntament de Terrassa, Creu Roja a Catalunya i 
Fundació ‘La Caixa’. 

 
ESPAIS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ  
 
Consell Municipal de la Gent Gran 

 
El Consell Municipal de la Gent Gran és l’òrgan de participació sectorial de caràcter 
deliberatiu, propositiu i amb capacitat d’arribar a acords de l’Ajuntament de Terrassa per 
aquelles qüestions referents a la gent gran de la ciutat i en concret per aquelles 
competències i funcions que suposin una millora del benestar i la qualitat de vida 
d’aquest sector de la població. 

El Consell té per objecte estimular i canalitzar la participació dels ciutadans i ciutadanes 
grans i de les seves entitats i col·lectius en els assumptes municipals, i fer possible la 
seva corresponsabilitat en el govern de l’Ajuntament de Terrassa. És també un òrgan de 
participació i consulta en l’àmbit ciutadà general des de la perspectiva de la ciutadania 
gran. 

Aquest Consell pot establir diferents tipologies de grups o comissions de treball en funció 
dels objectius marcats pel Plenari. 

El Consell va ser aprovat pel Ple de 30-03-2017 i va entrar en vigor el 10-07-2017. Es 
regeix per el següent reglament: Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran  
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4. PER A QUI HO FEM        
 
Els serveis que oferim s’adrecen a persones majors de 60 anys i entitats de la gent gran 
de la ciutat. 
 
 
5. ELS NOSTRES COMPROMISOS        
 
 
 
 
 
 

Oferir atenció personalitzada, professional i efici ent. 
Atendrem el 100% de demandes 
d’informació,  suport i assessorament. 

% de demandes ateses 

Programar activitats per les persones grans a travé s del Programa Activa +60.  
Oferirem un programa d’activitats per les 
persones grans relacionades amb 
diferents àmbits com la natura, cultura, 
l’esport, entre d’altres. 

Programa d’activitats (Sí/ No) 
 
Nombre d’activitats ofertades 
 

Organitzarem activitats en almenys 2 
celebracions de ciutat l’any. 

Nombre d’activitats organitzades 

Acompanyar i donar suport a les entitats de la gent  gran de la ciutat.  
Atendrem el 95% de les sol·licituds 
presencials de les entitats de gent gran. 

% de sol·licituds ateses al Casal 

Atendrem el 100% de les demandes de 
suport i o assessorament en les 
sol·licituds i justificacions de les 
subvencions per a les entitats de gent 
gran. 

% de les demandes resoltes 
d’assessorament i suport en la sol·licitud de 
subvencions i justificacions 

Atendrem el 90% de les peticions de 
suport logístic i econòmic per a la 
realització de la Fira de la Gent Gran. 

% de les peticions ateses 

Oferirem tallers subvencionats entre les 
entitats de gent gran i volem aconseguir 
un grau de satisfacció mínim de 7 sobre 
10. 

Nombre de tallers oferts  
Mitjana de grau de satisfacció 

Casal Anna Murià  
Atendrem el 100% de demandes 
d’informació,  suport i assessorament. 

% de demandes ateses al Casal 

Oferirem un programa d’activitats al 
Casal relacionades amb diferents àmbits 
a través de cursos, tallers, xerrades, etc.  
Volem aconseguir un grau de satisfacció 
mínim de 7 sobre 10. 

Cicle programat (Sí/ No) 
 
Nombre de cursos, tallers i activitats ofertes 
al Casal  
 
Mitjana de grau de satisfacció 

 
Els indicadors que mesuren el compliment dels compromisos seran avaluats anualment i 
els resultats es podran consultar al Portal de Transparència. 

Ens comprometem a: Com ho mesurarem 
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6. VOLEM MILLORAR  
 
En cas d’incompliment dels compromisos adquirits en aquesta carta informarem a la 
persona interessada sobre les causes que l’han motivat i s’emprendrà, si fos necessari, 
l’acció correctora escaient.  
 
En cap cas el reconeixement d’un incompliment dels compromisos d’aquesta carta 
donarà lloc a una reclamació patrimonial de la ciutadania cap a l’Ajuntament. 
 
Aportacions, consultes, queixes i suggeriments 
 
Podeu fer-nos arribar les vostres consultes, aportacions, queixes i suggeriments: 
 

• A la Bústia de Consultes, Queixes i Suggeriments. Podeu accedir-hi fàcilment fent 
clic a l’enllaç següent: https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=5621   
(Indicar el Servei al que s’adreça) 

 
• Presencialment, presentant una instància i/o adreçant-vos a qualsevol de les 

Oficines d’ Atenció Ciutadana.  https://aoberta.terrassa.cat/oficines 
 

• Telefònicament, trucant al servei 010. 
Trucades des de fora de Terrassa          Telèfon:  900 920 010 
 

Formulades les queixes, les consultes i/o els suggeriments, en el termini màxim de deu 
dies les persones interessades rebran de l’òrgan competent la constància que s’ha rebut la 
petició, la consulta o la queixa, i se’ls notificarà quin és l’òrgan encarregat de la resolució i 
el termini d’aquesta mateixa resolució, que pot ser diferent en cada cas sense superar els 
límits que s’estableixen legalment.  
 
 
7. NORMATIVA ESPECÍFICA I RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE    
 
Règim econòmic 
 
Preu públic per l’assistència a activitats organitzades pel Servei de Promoció de la Gent 
Gran, regulat per l’Ordenança fiscal reguladora dels preu públics de l’Ajuntament de 
Terrassa (OF núm 1.03_Annex 14).  
 
https://aoberta.terrassa.cat/documents/normativa426643463.pdf?iddoc=426643463&idrel
=008511 
 
La resta de serveis són gratuïts. 
 
8. DRETS I DEURES    
 
DRETS 
 
� Dret a rebre un tracte professional, amable i respectuós i a una atenció sense 

discriminació per raó de naixement, ètnia, origen, religió, creença, orientació sexual, 
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identitat o expressió de gènere, opinió o qualsevol altra circumstància personal o 
social. 
 

� A obtenir de l’Ajuntament serveis d'atenció, informació i orientació per a l'exercici i la 
protecció de llurs drets i interessos i en el compliment de llurs deures i obligacions. 
 

� A poder escollir, d'entre els mitjans que en cada moment estiguin disponibles, el que 
volen fer servir per a rebre els serveis d'atenció, informació i orientació, que poden 
ésser l'assistència a oficines presencials, l'atenció telefònica, en la mesura que els 
criteris de seguretat ho permetin, els mitjans electrònics o altres que siguin tècnicament 
possibles i econòmicament proporcionals. 
 

� Dret a rebre informació sobre els serveis, els tràmits i els requisits necessaris per a les 
seves actuacions davant l’Ajuntament. 

� Dret a presentar queixes i suggeriments relatives als serveis municipals. 

� Dret a tenir la garantia del correcte tractament de les dades personals i de la 
confidencialitat de les consultes. 

� Dret a accedir en condicions d'igualtat als serveis públics i que aquests siguin de 
qualitat. 

� Dret a no aportar les dades o els documents que estiguin en poder de les 
administracions públiques o dels quals aquestes puguin disposar. 

� Dret a conèixer en qualsevol moment l'estat de tramitació dels procediments en què 
són persones interessades. 

 
DEURES 
 
� Complir les normes municipals i, en particular, els deures, els horaris i la resta 

d’aspectes establerts en aquesta Carta. 
 

� Utilitzar de manera correcta i responsable els serveis públics. 

� Respectar els i les professionals encarregats i encarregades de la prestació dels 
serveis públics. 

� Facilitar la seva identificació, en els supòsits previstos a la llei, en les seves relacions 
amb l’Ajuntament. 

� Facilitar l’actuació de l’administració municipal i subministrar informació veraç, quan no 
estigui en poder de l’Ajuntament, en els casos i en la forma previstos a la llei. 

 
 
9. DATA D’APROVACIÓ I PROPERA  ACTUALITZACIÓ   
 
Aquesta Carta de Serveis ha estat aprovada pel Ple municipal en data 19 de desembre de 
2018. 
 
El contingut es revisarà i actualitzarà sempre que tinguin lloc algunes de les següents 
circumstàncies: 
 



 
 

Carta de Serveis Servei de Promoció Gent Gran   pàg. 8  

� Modificacions normatives que afectin als serveis prestats o a les Cartes de Serveis. 

� Canvis significatius en l’organització de les unitats administratives i en els processos 
interns de treball. 

� Introducció de nous serveis i compromisos que responguin millor a les expectatives 
ciutadanes. 


