Aquest text té caràcter merament informatiu. L'única versió vàlida és la que ha estat publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 de gener de 1995.

REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL
DE CASAL D’AVIS DE MOLLET DEL VALLÈS
Article 1. Objectiu
1. Els Casals d’avis de l’Ajuntament de Mollet del Vallès són centres de convivència per a les
persones de més de 60 anys o pensionistes d’invalidesa destinats a la seva promoció i
integració social.
Article 2. Dependència
1. La forma de gestió del servei municipal de casals d’avis podrà ser directa o indirecta
concertada, mitjançant un conveni amb alguna Associació de gent gran del barri legalment
constituï da i inscrites en el Registre d’entitats ciutadanes.
2. L’Ajuntament dotarà els Casals de la infraestructura i dels suport econòmics i tècnics
necessaris. Així mateix l’Àrea de Serveis Socials vetllarà pel compliment dels Convenis amb
subjecció al present reglament.
3. L’Ajuntament podrà realitzar, si escau, a cada Casal actuacions per a la vellesa
independents de les de l’Associació Gestora, si bé de forma coordinada.
Article 3. Activitats
1. Cada associació podrà desenvolupar als Casals totes les activitats que siguin adequades a
l’objectiu de la convivència, promoció i integració social de les persones grans assenyalat a
l’article 1.
Article 4. Beneficiaris
1. L’accés als Casals serà lliure i igualitari per a totes les persones majors de 60 anys o
pensionistes d’invalidesa de la ciutat, si bé s’ajustarà a l’ordenació que a continuació
s’especifica.
2. Fora dels actes que, per la seva naturalesa, són exclusius de l’Associació Gestora qualsevol
restricció de l’assistència al Casal serà comunicada a l’Àrea de Serveis Socials i no podrà
comportar mai cap tipus de discriminació de persones o grups.
Article 5. Règim de convivència
1. La condició de soci dóna dret a una persona a participar en les activitats, a gaudir dels
serveis generals del Casal, a tenir accés a les seves dependències i, en definitiva, a tenir un
protagonisme real en l’organització de les activitats i en la dinàmica del Casal.
2. La condició d’usuari podrà ésser suspesa de manera total (a tots els centres) o parcial (a un
centre determinat) per un termini màxim de tres mesos, quan la persona hagi comès una falta
greu.
Seran considerades faltes greus:
- Agressions verbals o insults greus.
- Agressions físiques.
- Ocasionar desperfectes en l’equipament del Casal intencionadament o per l’ús indegut.
- Estats d’embriaguesa reiterats o bé puntuals que interfereixin la bona convivència i dinàmica
del Casal.
3. L’aprovació de la suspensió parcial total correspon al Regidor de Serveis Socials, en virtut
del Ban d’Alcaldia de 2 de febrer de 1994, prèvia comunicació per part de l’Associació
Gestora del Centre dels fets produï ts. En cas de suspensió total se li donarà un termini

d’audiència a l’interessat de deu dies. Aquestes actuacions disciplinàries no procedeixen si
han transcorregut tres mesos dels fets o un mes des de que hagin estat coneguts per l’òrgan
sancionador.
4. Contra aquestes suspensions l’interessat podrà reclamar al Regidor de l’Àrea que haurà de
pronunciar-se abans de 30 dies, quedant, en cas contrari, sense efecte la suspensió pels dies
que restin.
Article 6. Requisits Associació Gestora
1. Si s’optés per la forma de gestió indirecta, l’Associació Gestora, sense perjudici de la seva
plena autonomia, haurà d’acomplir i donar informació a l’Ajuntament dels requisits mínims
següents:
1. Constitució legal.
2. Nombre socis (mínims: 75 per 100 de la capacitat normal del centre).
3. Nombre d’assemblea de socis i reunions de Junta Directiva (mínimes segons propi
Estatuts).
4. Junta Directiva (noms, renovació de càrrecs d’acord a Estatuts).
5. Administració econòmica transparent.
2. L’Ajuntament tindrà dret a obtenir aquesta informació en qualsevol moment consultant els
llibres d’actes, de comptes i de registre de socis. S’establirà un procediment àgil per
l’actualització anual de dades.
Article 7. Funcionament
1. L’Associació rebrà i cuidarà el mobiliari i equipament del Centre, segons inventari inicial
incrementat en les successives adquisicions. Tots els béns al servei dels Casals seran de
propietat municipal, exclosos els identificats com d’ús de l’entitat gestora.
2. La gestió del manteniment quota i dia pel que fa als Casals d’Avis estarà a càrrec de
l’Associació amb la corresponent assignació pressupostària de l’Ajuntament. Dintre d’aquesta
assignació s’inclouran, si escau, les compensacions econòmiques de què calgui dotar les
concessions administratives del servei de bar, atès el seu caràcter mínimament lucratiu.
En cas de que el Casal estigui ubicat dins d’un equipament municipal de caràcter polivalent
amb concessió pròpia de bar, aquest serà únic per a tots els usuaris de l’equipament.
3. Els productes de consumició dels serveis de bar seran establerts per l’Ajuntament.
4. Correspon a l’Associació notificar puntualment les previsions o urgències d’intervenció
dels Serveis Municipals en la conservació i reparació de depassa el nivell de petita despesa.
5. La gestió de les activitats del Centre serà plenament assumida per l’Associació que
comptarà, quan calgui, amb el suports professionals i materials de l’Ajuntament. Pertoca a
l’entitat gestora una responsabilitat operativa i no sols nominal respecte al desenvolupament
del Casal.
6. Cada centre, en els aspectes no concretats per aquest Estatut, es regirà per les estipulacions
suscrites amb el conveni amb l’Ajuntament i per un Reglament interior elaborat i acordat
conjuntament per l’Associació i l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament.

