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IL·LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SANT MARTÍ 

 
 

 
Ainhoa Ruiz, en la seva condició de Portaveu del Grup Municipal de CUP-Capgirem Barcelona 

en aquest Consell Municipal, actuant en el seu nom i representació, manifesta: 

 

D’acord amb al que estableix l’article 99 del Reglament Orgànic Municipal , i de l’acord de 29 

de gener de 2008 de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Barcelona, formula la següent: 

 
DEMANDA DE SEGUIMENT D’EXECUCIÓ DE  

 
PROPOSICIÓ / DECLARACIÓ DE GRUP 

 
-Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició/declaració de grup que el Consell Plenari 
del Districte va aprovar en la seva sessió del dia 4 de Maig de 2016 amb el següent contingut, i 
es faciliti còpia per escrit de les actuacions que s’hagin realitzat al respecte: 
 

• Primer.- Elaborar programes d'apoderament, especialment dirigits a les dones grans, 

perquè ells i elles mateixes puguin ser part activa d’aquests programes.  

 

• Segon.- Garantir des dels ajuntaments que les polítiques municipals proporcionen unes 

condicions de vida dignes i de qualitat a la gent gran, que el dotin de autonomia, així 

com gaudir de la seva ciutat, entorn i espais d’oci. 

 

• Tercer.- Dur a terme estudis i seguiments continuats de les condicions econòmiques i 

socials en què es troben les persones grans i pensionistes més desafavorits. 

 

• Quart.- Reforçar les polítiques de prevenció de violència masclista vers dones grans. 

 

• Cinquè.- Impulsar programes de conscienciació de respecte cap a la nostra gent gran 

que els valori com agents de construcció social. 
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  • Sisè.- Reivindicar el dret a la ciutat de la gent gran. 

 
 

 
Signat: 

  

Barcelona, 26 de Setembre de 2016 


