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ESTATUTS DEL CONSELL DE LA GENT GRAN DE L’ANOIA 

 
 
TÍTOL I. ASPECTES GENERALS 
 
Article 1. 
 
1.1 Es modifiquen els Estatuts anteriors que van ser aprovats el 21 de gener de 

2009 donada l’evolució de l’òrgan i les seves necessitats, tot i mantenir el seu 
objectiu principal que és el de ser un òrgan de consulta, participació i 
dinamització de les persones grans i de les entitats de serveis socials que 
prestin serveis adreçats a les persones grans. La seva denominació, Consell de 
la Gent Gran de l’Anoia, vol reflectir el dinamisme i les funcions que actualment 
va desenvolupant aquest òrgan, no només de consulta si no que van més enllà 
de la funció consultiva, ja que inclouen activitats preventives, de sensibilització i 
de mobilització social. 

 
1.2 El Consell de la Gent Gran de l’Anoia s’adscriu orgànicament al Consell 

Comarcal de l’Anoia. 
 

 
 
TÍTOL II. ÒRGANS I FUNCIONAMENT 
 
Article 2. 
 
Els òrgans constitutius del Consell de la Gent Gran de l’Anoia seran: 
l’Assemblea General i la Junta Permanent. 
 
Article 3. 
 
L’Assemblea General: 
 
3.1. Composició: 
 
 El President, que ho serà el del Consell Comarcal de l’Anoia. 
 Dues Vicepresidències: una designada pel Consell Comarcal i que coincidirà 

amb la vicepresidència responsable de l’àrea de Benestar Social i Atenció a la 
Ciutadania, i l’altra  designada per l’Assemblea General. 

 El delegat i substitut designats que representen el seu casal, entitat i/o 
associació de gent gran. 

 També hi podran participar com a vocals aquelles persones que a títol 
personal o com a representants d’altres entitats hi vulguin assistir. Aquestes 
actuaran amb veu però sense vot. 

 
 
3.2. Funcions i organització: 
 

- L’Assemblea serà el màxim òrgan de decisió del Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia. Li correspon l’aprovació de la programació anual i de 
l’informe/memòria de les activitats desenvolupades pel Consell. 
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- L’Assemblea serà convocada pel President/a o Vicepresident/a en qui 
delegui, com a mínim un cop l’any o sempre que es consideri oportú a petició 
d’una tercera part de les persones membres de la Junta Permanent. 

 
- Assumirà la secretaria tècnica del Consell un/a professional del 

Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell 
Comarcal. 
 

- Resoldre les sol·licituds d’admissió i, quan s’escaigui, les propostes de baixa 
de les persones que representen les entitats, associacions o organitzacions. 

- Elegir i cessar els membres de la Junta Permanent. 

- Establir el programa d’actuació anual. 

- Aprovar la memòria de valoració de les activitats realitzades elaborada per la 
Junta Permanent. 

- Proposar al Ple del Consell Comarcal de l’Anoia la modificació del present 
Reglament d’acord amb el procediment establert. 

 
 
Article 4. 
 
La Junta Permanent 
 
4.1. Composició: 
 
 El President/a del Consell Comarcal o en qui delegui. 
 El vicepresident/a escollit per l’Assemblea General. 
 Vocals: 

o 1 delegat/da i/o igual nombre de suplents de cada entitat, casal i 
associació. Els delegats/des seran escollits democràticament entre els 
i les membres de les diferents associacions o entitats representatives 
de la gent gran i han de tenir la seva seu a la comarca de l’Anoia. Un 
cop proposats, hauran de ser ratificats per l’Assemblea General.  

o També en podran formar part altres entitats o organitzacions 
(fundacions, ONG,...) formades per gent gran o seccions 
especialitzades en aquest col·lectiu constituïdes legalment. 

o Alhora, hi podran participar aquelles persones que a títol personal hi 
vulguin assistir sempre hi quan es sol·liciti per escrit i es ratifiqui a 
l’Assemblea General. En aquest cas, les persones individuals només 
podran assistir a les comissions que se’n derivin. 

 
El nombre de Casals, Entitats i/o Associacions que formen part de la Junta 
Permanent actual podrà ser modificat, no representades i/o constituïdes en el 
moment que se sotmeten a aprovació els presents estatuts.  
 
Es preveu la creació de comissions per a fer operativa la labor de la Junta 
Permanent. 
 
Es vetllarà especialment per afavorir la incorporació d’entitats formades per 
persones grans i que responguin a interessos diversos com ara: formació, igualtat, 
esports, cultura, desenvolupament, etc. 
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El nombre de delegats/des actual podrà ser ampliat fins al màxim establert si es 
produeix la incorporació d’associacions, entitats i casals tots ells de gent gran no 
representades i/o constituïdes en el moment que se sotmeten a aprovació els 
presents estatuts.  
 
4.2. Admissió de membres: 
Les entitats i associacions compreses a l’article anterior que vulguin formar part del 
Consell de la Gent Gran de l’Anoia hauran de sol·licitar-ho per escrit complint amb 
els requisits i la documentació que es detalla a continuació: 

 Sol·licitud signada pel/per la representant legal de l’entitat, associació o 
organització dirigida al/a la president/a del Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia. 

 Original i fotocòpia dels estatuts de l’entitat, associació o organització i NIF 
de l’entitat, associació o organització. 

 Designació dels representants titulars i suplents per casos d’absència o 
malaltia del titular aprovat per l’Assemblea General de la seva entitat. 

Les persones que a títol personal vulguin participar de la Junta Permanent hauran 
de sol·licitar-ho per escrit complint amb els requisits i la documentació que es 
detalla a continuació: 

 Sol·licitud signada i dirigida al/a la president/a del Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia. 

 Original i fotocòpia del DNI. 

Les sol·licituds seran ratificades per l’Assemblea General. 
Els Estatuts de les entitats i associacions que sol·licitin ser membre del Consell de 
la Gent Gran de l’Anoia no poden estar en contradicció amb allò previst en el 
Reglament vigent, situació que en aquest cas, serà motiu de denegació. 
  
4.3. Article 5. Baixa de membres. 
Són motius per causar baixa del Consell de la Gent Gran de l’Anoia: 

 La renúncia voluntària per escrit de la persona o representant legal de 
l’entitat, associació o organització dirigida a la Presidència del Consell de la 
Gent Gran de l’Anoia. 

 Les persones, entitats, associacions o organitzacions que deixin de complir 
les condicions previstes en aquest Reglament o en les normes que es puguin 
adoptar pel Consell de la Gent Gran de l’Anoia. 

 Quan la persona, l’entitat, associació o organització, mitjançant els seus 
representants, sense motiu que ho justifiqui, no assisteixi a sis sessions 
consecutives de la Junta Permanent. 

 La Junta Permanent pot proposar la baixa d’un membre que haurà de ser 
ratificada a l’Assemblea. 
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La baixa com a membre del Consell de la Gent Gran de l’Anoia serà acordada per 
l’Assemblea general per majoria simple. 
 
 
4.5. Funcions i organització: 
 
La Junta Permanent serà l’òrgan de gestió del Consell i com a tal, exercirà les 
funcions que es determinin al Reglament de Règim Intern. 
 
La periodicitat de les sessions de la Junta Permanent serà la que determini l’art. 18 
del Reglament de Règim Intern. 
 
 
Article 5. 
 
Són objectius del Consell de la gent gran de la comarca de l’Anoia: 
 

1. Promoure accions orientades a afavorir la informació i la participació de la 
gent gran en aspectes que els afecten o interessen. 

 
2. Elaborar, per iniciativa pròpia o a petició d’altres entitats, informes o estudis 

sobre temes del seu interès. 
 

3. Donar a conèixer les actuacions del Consell arreu de les entitats de la 
comarca. 

 
4. Promoure la realització d’activitats de sensibilització i promoció de la gent 

gran, per tal de fer visible la capacitació i experiència del col·lectiu gran a 
altres generacions o altres sectors de població. 

 
5. Aprovar anualment l’informe/memòria de les activitats realitzades i 

transmetre-les al Ple del Consell Comarcal. 
 

6. Promoure la creació de noves entitats, associacions o Casals de la gent gran, 
així com fomentar la seva incorporació al Consell de la Gent Gran de l’Anoia. 
 

7. Organitzar i executar activitats de sensibilització, prevenció i promoció de 
l’envelliment actiu o d’altres temes d’interès pel col·lectiu de la gent gran, en 
el marc del desplegament del Pla Comarcal de la Gent Gran de l’Anoia vigent. 

 
Article 6. 
 
El Consell de la Gent Gran de l’Anoia es regirà pel seu Reglament de Règim Intern, 
el qual s’elevarà al Ple del Consell Comarcal per a la seva aprovació. Aquest 
Reglament regularà l’organització i les funcions del òrgans constitutius del Consell. 
 
 
Article 7. 
 
Fórmules per a la coordinació entre el Consell de la Gent Gran de l’Anoia i el 
Consell Comarcal:  
 
El Consell de la Gent Gran de l’Anoia i la Junta Permanent podran proposar els 
temes que considerin necessari que es tractin a l’ordre del dia del Ple. 
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El Consell Comarcal podrà proposar l’elaboració d’informes. 
 
Article 8. 
 
La renovació dels membres de la Junta Permanent es farà cada dos anys, si 
s’escau, en la meitat dels seus membres. 
 
Article 9. 
 
A sol·licitud del Consell de la Gent Gran de l’Anoia, podran incorporar-se a aquest 
membres d’altres casals, associacions o entitats de serveis socials que treballin per 
a aquest sector i acreditin el seu abast comarcal, en qualitat d’experts o 
col·laboradors puntuals per a la realització d’algun encàrrec del Consell. 
 
 
TÍTOL III. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
  
Article 15. Modificació del reglament. 
El present Reglament podrà ser modificat a propòsit de la Presidència o bé de 
l’Assemblea general essent necessari l’acord de les dues terceres parts dels 
membres de l’Assemblea general. 
  
 
Els presents Estatuts han estat aprovats inicialment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el. 
 
Igualada,  
 


