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TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL 

CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Article 1. Constitució i finalitat. 

Es constitueix el Consell Consultiu de la Gent Gran de la comarca del Maresme com a òrgan de 

consulta i participació de les persones usuàries i de les entitats cíviques i associacions de gent 

gran i serveis relacionats amb la gent gran de la comarca del Maresme.  

Aquest Consell Consultiu s’adscriu orgànicament al Consell Comarcal. 

La finalitat d’aquests estatuts, és la d’establir els canals organitzatius i de participació en el sí del 

Consell Consultiu de la Gent Gran i els òrgans de govern i representació, com també les seves 

funcions, objectius i competències.

Article 2. Objectius

Són objectius del Consell Consultiu de la Gent Gran del Maresme : 

a. Conèixer i participar en la definició de les necessitats socials de la gent gran del 

Maresme.   

b. Promoure la relació amb altres organitzacions similars en tots els seus àmbits d’actuació 

implicats. 

c. Promoure la realització de les activitats necessàries per tal de sensibilitzar la  societat  

respecte a la situació de la gent gran i articular les polítiques de millora. 

d. Donar a conèixer a la comunitat els recursos i drets propis de la gent gran. 

e. Fomentar el compliment de la legislació vigent.

f. Promoure iniciatives adreçades al foment de la solidaritat entre la gent gran, i entre 

aquest col·lectiu i altres sectors de la població 

Article 3. Funcions 

El Consell Consultiu de la Gent Gran assumirà les funcions següents:

a. Proposar estudis, projectes i programes d’interès comarcal relacionats amb la gent gran.

b. Elaborar informes, propostes i recomanacions no preceptives sobre els projectes normatius 

que els afecten així con aquells que li siguin sol·licitats pel Consell Comarcal del Maresme.

c. Coordinar i promocionar, si s’escau, aquelles activitats que fomentin la participació de la 

gent gran en la vida associativa, cultural, etc. de la comarca.

d. Assessorar sobre les activitats i accions del Consell Comarcal que tinguin incidències en la 

gent gran. 

e. Fomentar la participació d’entitats , serveis, grups i institucions que realitzin per a i amb la 

gent gran.

f. Conèixer les línies de treball del Consell Comarcal  en relació la gent gran, així, com també 

dels resultats obtinguts, i fer-ne aportacions i propostes.

g. El Consell Consultiu de la Gent Gran podrà fer, per acord majoritari, propostes motivades 

sobre temes de la seva competència que puguin ser debatudes en el Ple del Consell 

Comarcal.
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h. El Consell Consultiu de la gent Gran podrà obtenir del Consell Comarcal aquella informació 

sobre les activitats del mateix Consell que sigui necessària  per el compliment de les 

funcions. 

i. Col·laborar en estudis i activitats d’interès comú amb els organismes que tracten temes de 

la gent gran que no estiguin directament representats al Consell Consultiu de la Gent Gran. 

Article 4. Òrgans del Consell Consultiu. 

Els òrgans de govern del Consell Consultiu de la Gent Gran són:

- L’Assemblea General

- La Presidència

- La Vicepresidència

- La Junta Permanent

Article 5. Assemblea General del Consell Consultiu de la Gent Gran

L’Assemblea estarà integrada per:

- La presidència

- Les persones membres de la Junta Permanent.

- Les persones delegades escollides democràticament mitjançant la participació dels 

diferents ajuntaments de la comarca, entre els membres d’associacions, entitats o 

col·lectius que siguin representatius de les persones grans i tinguin la seva seu a la 

comarca.

- Un/a secretari/a amb veu i sense vot, que serà un/a tècnic/a del Consell Comarcal del 

Maresme, de l’àrea on estigui adscrit el Consell Consultiu de la Gent Gran.

Així mateix, els sindicats UGT i CCOO, de forta implantació a la nostra comarca, podran escollir 

un nombre determinat de persones delegades entre els membres de les seves respectives 

seccions sindicals de jubilats, amb residència al nostre territori.

Les persones delegades escollides des dels municipis hauran de ser acreditades pels 

corresponents Ajuntaments com a delegades electes, fent esment a l'entitat o associació a la 

qual pertanyen.

També els sindicats UGT i CCOO hauran d´acreditar les seves persones delegades electes, fent 

esment a la secció sindical que pertanyen i al municipi on resideixen.

Les persones delegades de les associacions i dels ajuntaments han de ser majors de 65 anys.

Per tal de garantir la presència de tots els municipis de la Comarca, les persones delegades 

seran escollides amb la següent representació:

Municipis de més de 50.000 habitants: 8 delegades
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Municipis d’entre 20.001 i 50.000 habitants: 4 delegades

Municipis d’entre 10.001 i 20.000 habitants: 3 delegades

Municipis d’entre 5.001 i 10.000 habitants: 2 delegades

Municipis fins a 5.000 habitants: 1 delegada

Amb el mateix criteri de representativitat, els sindicats UGT i CCOO de la comarca podran 

proposar 2 delegats/des cadascun.

Un cop proposats els diferents delegats/des, aquestes seran ratificades per l'Òrgan corresponent 

del Consell Comarcal.

Per a constituir-se l´Assemblea haurà d’haver un mínim de 30 delegats/des, podent incorporar-

se la resta a mesura que vagin sent nomenats/des.

L’Assemblea serà el màxim òrgan de decisió del Consell Consultiu. En aquest sentit haurà 

d’aprovar la programació anual i l’informe-memòria de les activitats realitzades pel Consell 

Consultiu Comarcal de la Gent Gran.

L´Assemblea serà convocada per la Presidència o Vicepresidència en qui delegui, amb una 

periodicitat mínima d’un cop a l'any, si ho considera necessari, o a petició de 2/3 part de les 

persones delegades del Consell Consultiu Comarcal de la gent gran.

Article 6. Funcions de l’Assemblea General

Les funcions de l’Assemblea General seran:

a. Les funcions pròpies esmentades a l’article 3. 

b. Proposar la creació de comissions de treball i la seva composició. 

c. Escollir d’entre els seus membres els components de la Junta Permanent.

d. Aprovar la memòria anual d’activitats del Consell Consultiu.

e. Elaborar i modificar , si s’escau , el reglament de règim intern  del Consell Consultiu. 

f. Participar en la definició de les necessitats comarcals que facin referència a la gent gran. 

Article 7. La Presidència

La Presidència serà la mateixa que la del Consell Comarcal del Maresme o persona en qui delegui. 

Article 8: Funcions de la Presidència del Consell Consultiu

a. Representar el Consell Consultiu de la Gent Gran del Maresme.

b. Convocar i presidir les sessions de l’Assemblea General i de la Junta Permanent. 

c. Impulsar, dinamitzar i coordinar el treball de la Junta Permanent.

d. La creació de comissions internes de treball a petició de l’Assemblea General.

e. Vetllar per l’execució dels acords presos pels òrgans de govern.
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f. Totes aquelles que li siguin expressament delegades o encomanades per l’Assemblea 

General.

Article 9. Vicepresidència

El càrrec de la Vicepresidència serà escollit per la Presidència del Consell Consultiu de la Gent 

Gran, d’entre els/les consellers/es del Consell Comarcal del Maresme.

Article 10. Funcions de la Vicepresidència.

a. La Vicepresidència substituirà la Presidència en totes les seves funcions en cas de 

vacant, mort, malaltia, absència o qualsevol altra circumstància en la qual aquell no 

pugui actuar personalment.

b. Qualsevol altra que li siguin encomanades o delegades per la Presidència.

Article 11. La Junta Permanent

La Junta Permanent estarà integrada per:

⎯ La Presidència del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran o persona en qui delegui.

⎯ 1 Vicepresidència, escollida per la Presidència del Consell Consultiu de la Gent Gran, 

entre els/les  consellers/es del Consell Comarcal.

⎯ 2 representants elegits pel Ple del Consell Comarcal del Maresme entre les Alcaldies i 

Regidories de la Comarca.

⎯ 4 representants de l’Assemblea escollides per la Presidència del Consell Consultiu.

⎯ 8 persones delegades de les associacions, entitats o col·lectius, elegits democràticament 

i per votació de l’Assemblea entre totes les persones delegades integrants del Consell 

Consultiu. D’aquests 8 delegats, no podrà haver-hi més d'una persona representant per 

associació, entitat o col·lectiu.

⎯ 2 persones delegades, una en representació del sindicat UGT i una altra en representació 

de CCOO, escollits entre els delegats de les seves respectives seccions sindicals de 

jubilats integrants del Consell Consultiu.

⎯ Un/a secretari/a amb veu i sense vot, que serà un/a tècnic/a del Consell Comarcal del 

Maresme, de l’àrea on estigui adscrit el Consell Consultiu de la Gent Gran.

Un cop proposades les diferents persones delegades, aquestes seran ratificades per l'Òrgan 

corresponent del Consell Comarcal. 

Article 12: Funcions de la Junta Permanent.

a. Executar els acord de l’Assemblea General duent a terme totes aquelles actuacions i 

iniciatives que consideri necessàries.

b. Elaborar la memòria anual d’activitats així com la seva planificació.

c. Proposar a l’Assemblea general la creació de comissions de treball i la seva composició.

d. Aquelles que li siguin encomanades expressament per l’Assemblea General o per la 

Presidència.
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e. Proposar a la presidència del Consell Comarcal del Maresme la persona representant al 

Consell de la Gent Gran de Catalunya.

Article 13. Les comissions internes de treball.

a. La presidència, a proposta de l’Assemblea General o de la Junta Permanent, podrà crear 

i/o presidir comissions de treball per tractar temes específics, de les quals podran 

formar part els membres del Consell i que estaran presidides pel mateix president i/o 

persona a qui delegui. 

b. En aquestes comissions s’hi podran integrar, representats d’entitats o persones que, pel 

seu àmbit d’actuació o pels seus coneixements, puguin fer aportacions rellevants al 

treball de la comissió.

c. L’existència de la comissió finalitzarà quan hagi presentat l’informe corresponent a 

l’encàrrec realitzat o s’acabi aquest encàrrec.

d. Cada comissió tindrà un ponent que en serà el responsable. Aquest serà escollit d’entre 

els membres de la mateixa comissió. 

Article 14. Normes de funcionament de l’Assemblea General.

a. Tindrà sessió ordinària una vegada a l’any com a mínim i extraordinària quan la 

presidència ho decideixi o bé dues terceres parts, com a mínim, del nombre legal de 

membres integrants del Consell Consultiu de la Gent Gran.

En aquest últim cas, la presidència està obligada a convocar-la dins els 15 dies següents  

al de la sol·licitud, i la celebració no es pot endarrerir més enllà d’un mes d’haver estat 

sol·licitada. 

b. Les sessions s’hauran de convocar, com a mínim, amb 10 dies hàbils d’antelació llevat 

de les extraordinàries amb càrrec urgent.

La convocatòria contindrà l’ordre del dia dels assumptes a tractar i, en cas d’urgència, 

es podran incloure d’altres, si així  s’acorda per majoria.

c. L’Assemblea General es constituirà vàlidament amb l’assistència dels dos terços del seu 

nombre legal de membres.

d. Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria simple dels membres 

presents.

e. L’adopció d’acords es produeix mitjançant votació ordinària. El vot es pot emetre en 

sentit afirmatiu o negatiu. Així mateix com podrà abstenir-se de votar. També es 

consideraran aprovades per assentiment les propostes que, un cop anunciades per la 

presidència, no originin cap objecció o oposició.

f. L’assistència i el vot són personals i indelegables. En cas de votació  amb resultat 

d’empat, se n’haurà d’efectuar un altra i, si persisteix l’empat, decidirà el vot de qualitat 

de la presidència.   

Article 15. Normes de funcionament de la Junta Permanent.

Les normes de funcionament de la Junta Permanent seran les següents:
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a. Durà a terme sessions ordinàries mensuals i extraordinàries si així ho decideix la 

presidència o quan ho sol·licitin la majoria dels membres.

b. La convocatòria de la Junta Permanent es farà com a mínim amb 5 dies hàbils 

d’antelació, llevat de les  extraordinàries de caràcter urgent.  De cada sessió s'aixecarà 

acta.

c. L’assistència i el vot són personals i indelegables. En cas de votació  amb resultat 

d’empat, se n’haurà d’efectuar una altra i, si persisteix l’empat, decidirà el vot de qualitat 

de la presidència.   

d. D’entre els seus membres s’escolliran els càrrecs següents: coordinador, secretaria i 

vocals per les diferents àrees de treball.

e. Les persones delegades de la Junta Permanent es comprometen a assistir a les reunions 

o a justificar la seva falta d’assistència, així com a donar-se de baixa en cas de no poder 

exercir el seu càrrec.

Article 16. Renovació i cessament dels membres de la Junta Permanent.

1. Cada dos anys es renovarà la meitat dels membres de la Junta Permanent. 

2. Els/les representants polítics/ques seran modificats segons la legislatura.

3. Els vocals designats per l'Assemblea General s'escolliran per votació amb majoria simple. 

Exerciran el càrrec durant 4 anys, amb possibilitat de renovar cada dos anys si es 

demana. 

4. Les vacants que es produeixin les hauran d'ocupar pel temps que falti els membres que 

no foren escollits en la última votació, amb preferència dels que varen tenir més vots. 

En cas que no hi hagués cap membre en aquests condicions la Junta Permanent n'haurà 

de nomenar un suplent i haurà d'exercir la responsabilitat mentre l'Assemblea General 

no elegeixi algú per ocupar definitivament la vacant. L'elegit exercirà el càrrec pel tems 

que falti fins a l'expiració del mandat del membre substitut.

5. L'Assemblea General, amb el quòrum de la majoria absoluta dels vots emesos, pot 

decretar justificadament el cessament de tots o d'algun dels membres de la Junta 

Permanent, i designar simultàniament els seus substituts. 

Article 17. Noves incorporacions.

A sol·licitud pròpia, podran incorporar-se al Consell Consultiu de la Gent Gran altres associacions 

o entitats amb seu a la comarca formades per gent gran o amb seccions específiques d’aquest 

col·lectiu, que acreditin el seu abast comarcal i implantació en el territori, i disposin d’un 

rellevant nombre d’associats.

La incorporació, prèvia sol·licitud expressa, d’aquestes entitats o institucions al Consell 

Consultiu, així com el seu grau de representació en l’Assemblea i la Junta Permanent, hauran de 
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ser aprovats pel Ple del Consell Comarcal del Maresme, i hauran de complir els requisits 

d’acreditació dels representants.

Article 18. Baixa dels membres.

Causaran baixa com a membres del Consell Consultiu de la Gent Gran del Maresme:

- Els membres que renunciïn voluntàriament per escrit.

- Els membres que no assisteixin a tres assemblees consecutives sense justificar.

- Els membres que no respectin els estatuts. 

Article 19. Coordinació de funcions entre el Consell Consultiu de la Gent Gran i el Consell 

Comarcal del Maresme.

Es podrà dur a terme mitjançant:

a. El Consell Consultiu de la Gent Gran podrà proposar al Consell Comarcal del Maresme 

la inclusió de temes que es considerin necessaris a l’ordre del dia de les reunions del 

Ple.

b. Elevació al Ple del Consell Comarcal d’acords, resolucions i informes del Consell 

Consultiu que, per la seva efectivitat o naturalesa, ho requereixin.

c. Elaboració d’informes i dictàmens que els pugui demanar el Consell Comarcal.

Article 20. Règim jurídic.

En tot allò no previst en els presents Estatuts serà d’aplicació amb caràcter supletori la 

normativa reguladora de règim local.


