NORMES DE FUNCIONAMENT DEL GRUP DE PROMOCIÓ DE
LA SALUT JOVE (GPS Jove) DEL PLA DE L’ESTANY

El Grup de Promoció de la Salut Jove (GPS Jove) del Pla de l'Estany es crea en el
marc de les noves polítiques de salut pública que s’estan duent a terme tant a nivell
local, autonòmic o estatal.

Aquest GPS Jove pretén fomentar la cooperació entre totes les organitzacions que
duen a terme tasques de promoció de la salut en el Pla de l'Estany, amb l'objectiu de
facilitar la coordinació de les actuacions, l'intercanvi d'informació i de coneixements, i
el disseny i la posada en pràctica de projectes conjunts.

La promoció de la salut s’entén com el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis
destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l’adopció d’estils de vida
saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d’informació,
comunicació i educació sanitàries.

Les actuacions, prestacions i serveis de promoció de la salut que el GPS Jove dugui a
terme hauran de donar resposta a les necessitats i als problemes de salut pública dels
ciutadans i dels col·lectius del Pla de l'Estany.

El present document té per objecte la regulació del règim d’organització i estructuració
operativa dels òrgans del GPS Jove, la composició d’aquests òrgans, les seves
funcions, el procediment per a la incorporació dels seus components i el procediment
per a la realització de les convocatòries de les seves reunions ordinàries i
extraordinàries.

1. OBJECTIU
El GPS Jove del Pla de l’Estany es constitueix com un organisme, sense personalitat
jurídica pròpia, amb la finalitat de prevenir, mantenir i/o millorar la salut dels joves de la
comarca.

2. FUNCIONS
El GPS Jove ha d’ésser representatiu dels interessos comuns de les institucions i
organitzacions que el composen.

L’acció del GPS Jove, atès el seu caràcter d’organisme eminentment participatiu,
representatiu i transformador, desenvoluparà les següents tasques:

a) Facilitar la comunicació entre tots els agents que composen el GPS Jove.
b) Actualitzar i ampliar la diagnosi de la situació comarcal en matèria de salut.
c) Visualitzar i ordenar els recursos existents en matèria de salut al Pla de
l’Estany.
d) Establir una estratègia de treball conjunta entre els agents que composen el
GPS Jove.
e) Incidir en la realitat comarcal i/o local, en matèria de salut jove, en base a
l’estratègia conjunta.

3. COMPOSICIÓ
Pot formar part del GPS Jove qualsevol organització, pública o privada, que en
comparteixi els objectius (veure apartat 1 del reglament) i que participi activament en
algun dels seus òrgans.

El GPS Jove estarà estructurat pels òrgans següents: Assemblea, Grup Operatiu i
Consell Directiu. En cadascun, es procurarà garantir la representativitat del món local,
educatiu, sanitari i juvenil.

3.1. Assemblea
L’Assemblea, de caràcter tècnic, és l’òrgan principal de decisió del GPS Jove i
estarà integrat per agents de salut.

Agent de salut: són aquelles institucions, organitzacions o serveis que treballen,
directe o indirectament, l’àmbit de la salut.

* Relació dels agents de salut que formen part de l’assemblea en el moment de
la constitució del GPS Jove. (Veure annex)

3.2. Grup Operatiu
El Grup Operatiu serà de caràcter tècnic i, com a mínim, estarà compost per:

-

Un/a representant tècnic/a de joventut del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany

-

Un/a representant tècnic/a de joventut de l’Ajuntament de Banyoles

-

Un/a representant tècnic/a de joventut d’àmbit municipal

-

Un/a representant tècnic/a de l’Equip de Salut Pública del Pla de
l’Estany

-

Un/a representant tècnic/a de CatSalut

-

Un/a representant tècnic/a dels Serveis Educatius de Zona del Pla de
l’Estany

-

Un/a representant tècnic/a de la Coordinació Territorial de Joventut a
Girona

-

Altres representants d’organitzacions que pels seus coneixements, la
responsabilitat que desenvolupen o per altres motius, estan en
condicions de realitzar aportacions d’interès en les reunions del Grup
Operatiu.

3.3. Consell Directiu
El Consell Directiu, únicament de caràcter polític i directiu, és l’últim òrgan de
decisió del GPS Jove i estarà compost, com a mínim, per:

-

Un/a representant polític/a o directiu/va del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany

-

Un/a representant polític/a de l’Ajuntament de Banyoles

-

Un/a representant polític/a del Consell d’Alcaldes del Pla de l’Estany

-

Un/a representant polític/a del departament de Salut

-

Un/a representant directiu/va del Servei Regional de l’Agència de Salut
Pública (sense vot)

-

Un/a representant polític/a o directiu/va del departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya

-

Un/a representant polític/a o directiu/va de la Secretaria de Joventut o
de l’Agència Catalana de la Joventut

4. FUNCIONS
Per tal d’assolir els objectius establerts pel GPS Jove, es distribuiran les funcions entre
els 3 òrgans que el composen.
4.1. Assemblea
Són funcions de l’Assemblea:

a) Seleccionar els camps d’actuació de cada exercici.
b) Definir els objectius d’intervenció.
c) Reunir-se en sessió ordinària com a mínim 2 vegades l’any. Amb caràcter
extraordinari, es podrà reunir a proposta del Grup Operatiu o de qualsevol
entitat que forma part del GPS Jove, prèvia sol·licitud i vistiplau del Grup
Operatiu.
d) Crear comissions de treball per abordar les accions específiques derivades
del GPS Jove. Tots els Agents de Salut hauran de formar part activa de la
comissió en què s’hagin inscrit. Es procurarà que en totes les comissions hi
hagi representació de tots els sectors.
e) Avaluar la pròpia activitat i el grau de compliment dels objectius.
f)

Informar públicament de l’activitat del GPS Jove.

4.2. Grup Operatiu
Són funcions del Grup Operatiu:

a) Convocar i gestionar l’Assemblea
b) Vehicular i coordinar el treball de les comissions i recollir-ne els resultats i
les propostes per tal de sotmetre-les a l’aprovació de l’Assemblea.
c) Establir comunicació bidireccional entre l’Assemblea i el Consell Directiu.

* Veure Normes de Funcionament del Grup Operatiu
4.3. Consell Directiu i Presidència
Són funcions del Consell Directiu i de Presidència:

a) Representar, defensar i promocionar els objectius del GPS Jove, tan a nivell
intern com interinstitucional.

b) Ratificar, esmenar o vetar les propostes de l’Assemblea del GPS Jove per
consens o, en el seu defecte, per majoria simple.
c) Escollir un President/a del GPS Jove que desenvolupi públicament les
funcions establertes al punt (a) o que ho delegui, en el seu defecte, a un
membre del Consell directiu.
d) Ratificar periòdicament la figura de la Presidència.
e) Reunir-se en sessió ordinària com a mínim 2 vegades l’any (proposta
d’intervenció / avaluació). Amb caràcter extraordinari, es podrà reunir a
proposta de qualsevol dels seus membres, prèvia sol·licitud i vistiplau de la
presidència del Grup Directiu, o a demanda del Grup Operatiu.

5. SISTEMA DE VOTACIÓ
Les decisions, sempre que sigui possible, es prendran per consens. En el seu defecte,
es prendran per majoria simple.

En aquest cas, cada agent de salut disposarà d’un vot. En el cas que una mateixa
institució sigui representada per diferents serveis del territori, cadascun d’aquests
tindrà dret a un vot.

* Relació dels agents de salut que disposen de vot a l’assemblea (Veure annex)

6. SISTEMA D’INCORPORACIÓ I DESVINCULACIÓ DEL GPS JOVE

6.1. Incorporació
Pot incorporar-se qualsevol organització, pública o privada, que en comparteixi
els objectius i participi activament en algun dels seus òrgans. Per formalitzar la
incorporació cal sol·licitar-ho per escrit al Grup Operatiu.

6.2. Desvinculació del GPS Jove
La desvinculació pot ésser pels següents motius:
6.2.1. Per voluntat pròpia
El procés de desvinculació del GPS Jove es pot realitzar en qualsevol
moment, mitjançant una notificació per escrit al Grup Operatiu.
6.2.2. Per decisió de l’Assemblea
L’Assemblea tindrà la potestat de desvincular del GPS Jove una
institució, organització o servei si es compleix algun dels següents
supòsits:
•

La seva activitat contradiu els objectius del projecte

•

No participa activament en cap dels òrgans del GPS Jove

En aquests casos, el Grup Operatiu, per decisió pròpia o a
petició d’alguns dels agents, podrà posar a disposició de
l’Assemblea la desvinculació d’alguns dels seus membres.

7. VIGÈNCIA DE LES NORMES DE FUNCIONAMENT
Aquest document, que estipula les normes de funcionament, tindrà una vigència d’un
any, i es prorrogarà automàticament si cap de les organitzacions adherides al GPS
Jove no el denuncien en un mínim de 2 mesos d’antel·lació abans de la data del seu
venciment, essent prorrogable fins a un màxim de 3 anys.

En cas de denúncia, es sotmetrà aquest document a deliberació de l’Assemblea que
podrà prorrogar-lo o modificar-lo per majoria simple.

8. INTERPRETACIÓ DE LES NORMES DE FUNCIONAMENT
L’Assemblea podrà dictar disposicions interpretatives i aclaridores d’aquest document.

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ: El text d’aquest document ha estat aprovat inicialment
per l’Assemblea del Grup de Promoció de la Salut Jove del Pla de l’Estany en sessió
ordinària celebrada el dia 30 de juny de 2010 i pel Consell Directiu del GPS Jove del
Pla de l’Estany en sessió ordinària celebrada el dia 13 de setembre de 2010.

Banyoles, dilluns 13 de setembre de 2010

