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PARA A CREACIÓN DO CO^SNl^O^MUNICIPÁU PARA AS PERSOAS MAIORES

O concello de Santiago de Compostela ten asumido un sólido compromiso coa Implementaclón de políticas soclals
que mellaren a calldade de vida de toda a veclñanza, un compromiso que aposta pola participación activa en
tódalas esferas do ámbito municipal e que defende..yn modejp (j@.c!dadenp, que todas as. dlverstí^^ forman parte
da mesma. En definitiva, as perseas que conformamos esta corporación municipal tratamos de facer de Santiago de

Compostejaynh^.yerd.adeira.cjdade Inclusiva .na gye todas .as .vecinas e vecinos .participen plenamente na vida

social, como titulares de dereltos e non so .pomo,meros re.cepiores desorylzos ou prestaclóns,

As persogsrn^loresdeben.ser.parte.actlvgnanosacldade.Js.to^^ Un municipio, onde residen ao

redar de 26.000 Rer.s.Qas,malore^d9,60. anos,.non ppd.e.p.byl.arg.súa realjdade spclal, assúas necesidades, as súas

valoraclons s perspectivas e, tamppuco, as súas po.tenclalidade?,. Ist.oi.foj o.que sustentou.no ssy día que o noso
concello se comprometerá e se adherirá á rede ds "cldades amigables coas perseas malores", pretendendo con Isto;

<f> Recoñecer e.lncorpprar .a dlyersldade.socia!,
* Protexer as perseas mals vulnerables da comunldade.

^> Promover a súa inclusión e fomentar a súa participación en todos os ámbitos da vida comunifarla,
* Anticipar e responder con flexibllldada as necesidades e preferencias relacionadas co envellecemento

poboaclonal que caracteriza á nosa Comunldade Autónoma e do que Santiago de Compostela non é unha
excepción.

A participación na toma de declslóns e nos distintos .ámbitos .s.Qcla.ls son .p.ro.cesos.básicos se temQS en conta o valor

da súa experiencia vital. Compre transmitir á sociedade que o (ranscorrer do tempo e o Incremento da esperanza de

vida, lonxe de ser entendido como unha ameaza para o sistema de benestar, é un logro social, :que potencia que as

persoas matares poidan manterse soclalmente activas e valora a súa experiencia, como e.lemento clave para o

desenvolvemento da nosa comunldade, . , ... . • . ' ..;: ^

; •,

A lexlslación galega en materia de Servlzos Soclals establece como unha:~das. áreas .(le actuación deste servlzo a

relacionada coas persoas maiores, á vez que habilita aos concellos para constituir Cohsellps locáis de Servizos

Saciáis como órganos de asesoramento e participación daveclñanza. Para ^(3 corporación é.iJs Interese a creación

do Consello Municipal de Perseas Malores, como órgano de participación sectorial, con functóns de Información e, no

seu caso, de proposta de accións; un Consello que ten como flnalidade a de trabaHar tQdos xuntos para acadar un

malor nivel de benestar, asi como de autonomía e Integración social das perseas .matares do noso municipio. Un

Consello que serva:

• De canle de participación e diálogo cos organismos públicos en asuntos de Interese comúns para as

perseas malores.

• Da elemento de coordinación entre as Instltuclóns e entidades que actüan con este colectivo vecinal,

• De promoción, realización de estudos e anállse da situación das persoas matores no noso municipio ou

calquera outra acción que se derive da propia dinámica social, e

• De Instrumento ou fonte de iniciativas, propostas e suxestlóns para presentar a tódolos organismos públicos,

pretendendo potenciar recursos e servizos, cunha única finalidade: mellorar a súa calldade de vida e o seu

benestar.

O concello de Santiago, de .Cpmppstela manten o seu compromiso de. traballar pgra e coas perseas malores.

Traballar para garantlrlles, coma vecinas e vecinos de plenos dereltos, fgualdade de oportunidades e unha vida
digna. Traballar tentando fomentar a súa permanencia no seu contorno familiar e comunitario, como membros activos

do mesmo. Propiciar formas de organización e facilitar a súa participación en tódolos ámbitos munlclpals, sendo un
dos mais destacables o vinculado aos Servlzos Soclals, aínda que non debe ser o único, dado que o seu
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asesoramento é relevante para calquera das Áreas relacionadas co desenvolvemento da vida diaria da cldadanla.

.Así,, as. súas apprtactóns .qu^cjarpn .recpllldas en .de.cemfciro ,de.2Q17,;.no. "Estudp.;s.pbre.a situación das persoas

:[msi¡ores.dg .Cpmp.o.ste/a e ///?ases(rafó^/(;as:c/8;ac.c/^n muojcípat', impulsadQ.e.fínqric.iadp.ppla e.ntó.n .Goncellerla de
Polftlcas Socials, Diversidades, Saúde e Centros Cívicos; documento que compre ter presente,

En definitiva, agradecer e recoñecer a súa cpntribuclón a esta comunldade.e pregarll.es.que continúen sendo
membros activos da mesma, ' ' ''".'"'•'.' ' '"':'\'"' " ••••••:••;••• •'• ••^' ':";'':"'- ' ' •

'Por todo Isto, o concello de Santiago de Comppstela propon: ' . . . .

1. A creación do Consello municipal de Rerspas Malpres, como órgano, de participación sectorial, con carácter

consultivo e asesor ñas materias relacionadas co seu ámbito. '

2, E unha vez constitufdp este e ap.rpbado o seu regulamentp, .facilitar ,a participación de. entidades e grupos

soclals que traball.en a p.rol.do be.nestar :das persoas m.alo.res coa finaildgde dp contribuir a unha

comunldade.fortó, cohesionada e/plureil, da que.tódalas vecinas, e .vecinos forman parte como membros

activos que déla son,

Santiago de Comppstela, 16 de putubrq.de 2019 :

Gumerseindo Guinarte Cabada

Portavoz (lqj3rupo Municipal do PSdeG-PSOE

Alej^nürq^SárTghez^runete Varela

Portav&^p-GyaPoyMunicTpal do PP

Martina Noriegá"S^nchez

tavoz dqJaütpolVlunlcipal de CA

iürettl Sanmartín Reí

Portavoz do Grupo Municipal do BNG
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