
Consell Assessor i de Govern del Casal de la Gent Gran 

Què és? 
 
El Consell Assessor i de Govern en el Casal Municipal de la Gent Gran és l’òrgan de 
coordinació i gestió de les activitats, així com de seguiment de tots aquells aspectes 
referits al funcionament quotidià de l’equipament. 
 
Composició 
 
 El Consell Assessor i de Govern estarà format per: 
 

a) Dos membres del consistori integrants de l’equip de govern, un dels quals 
serà la persona responsable del Casal Municipal de la Gent Gran i ostentarà 
el càrrec del president del consell, amb vot de qualitat.  
Un tercer regidor/a escollit entre els membres que no formen part de l’equip 
de govern. 
b) Un coordinador/a del Casal Municipal de la Gent Gran.  
c) Un/a administratiu/iva o auxiliar administratiu/iva que actuarà com a 
secretari/ària del Consell Assessor i de Govern. 

 d) Quatre vocals escollits per elecció entre els usuaris de ple dret. Seran els 
portaveus dels usuaris del Casal Municipal de la Gent Gran dins el Consell 
Assessor i de Govern. 
e) Un vocal d’associacions del municipi que tingui com a finalitat l’atenció a 
les persones jubilades, les quals hauran de representar-los, com a mínim, en 
un 20% del total de jubilats del poble. En el cas que diverses associacions 
reuneixin aquest requisit, s’escollirà la que tingui major representativitat.  

 
Funcions 
 

a) Responsabilitzar-se d’elaborar la programació i memòria anual de  les 
activitats que es desenvolupin al Casal Municipal de la Gent Gran, com 
també dels avant-projectes de pressupostos d’activitats de l’equipament. 

 b) Responsabilitzar-se de la seva execució, seguiment, coordinació i  cost. 
c) Autoritzar l’ús dels espais del Casal Municipal de la Gent Gran, dins els 
límits i d’acord amb  les instruccions fixades per l’Ajuntament i el seu 
reglament. 
d) Vetllar pel desenvolupament dels objectius generals consensuats  amb 
l’Ajuntament en l’equipament, i assegurar-ne també el seu compliment. 

 e) Assegurar l’optimització d’espais. 
 
Reunions 
 
El Consell Assessor i de Govern es reuneix de forma ordinària cada tres mesos. La 
convocatòria li correspon al president del Consell  Assessor i de Govern. 
 
La convocatòria s’acordarà i avisarà mitjançant ofici adreçat a cada un dels 
membres en un període no inferior a cinc dies des de la data prevista de reunió. 
 
El quòrum per a la seva vàlida constitució serà la meitat més un dels seus 
membres. Si no hi ha quòrum a la hora de constituir-se el Consell, es reunirà en 
segona convocatòria mitja hora més tard, llevat que els concurrents decideixin 
ajornar-la, amb el corresponent avís als seus membres. 
 
En la segona convocatòria, el Consell es considerarà constituït sigui quin sigui el 
seu quòrum, amb un mínim de tres persones, sempre i quan hi concorrin el 
secretari i el president del Consell  Assessor i de Govern. 



 
El Consell Assessor i de Govern podrà reunir-se de manera extraordinària quan les 
circumstàncies així ho requereixin. 
 
El president de Consell Assessor i de Govern podrà prendre les mesures que calguin 
pel bon funcionament del Casal Municipal de la Gent Gran, tot informant al Consell 
Assessor i de Govern en la primera reunió que se celebri. 
 
L’aprovació dels acords dels temes tractats en les reunions es validaran per majoria 
simple. 
 
Dels vocals i la seva elecció 
 

1. Seran elegibles com a vocals tots els membres de ple dret que reuneixin 
els requisits que estableix el present Reglament i tinguin l’aptitud 
indispensable per assumir el càrrec.  

2. Les persones interessades en formar part del Consell Assessor hauran 
d’adreçar la seva petició a l’Ajuntament mitjançant instància amb exposició 
de motius.   

3. Els vocals seran escollits per un període de quatre anys, i seran renovats 
per meitat cada dos anys tot renovant-se les dues persones amb més 
antiguitat en el càrrec. El càrrec de vocal es podrà exercir com a màxim 
durant dos mandats, és a dir, un màxim de 8 anys, amb l’excepció prevista 
al darrer paràgraf de l’apartat 5 de l’article 10. 

4. Els membres que deixen el càrrec poden optar a la seva reelecció si així ho 
desitgen, d’acord amb les limitacions previstes en l’apartat anterior, però 
hauran de presentar de nou la seva candidatura. 

5. Les persones que optin a formar part del Consell, hauran d’acceptar les 
següents responsabilitats: 
 

a. Vetllar pel bon clima relacional dins el Casal Municipal de la 
Gent Gran. Ser mediadors en els conflictes que puguin sorgir 
entre els usuaris quan no hi siguin presents els responsables. 

b. Col·laborar activament amb els professionals del centre en la 
preparació i execució de les activitats. 

c. Representar els professionals del centre quan aquests així els 
ho demanin. 

d. Detectar necessitats, dels assistents i plantejar-les als 
responsables. 

e. Participar en gestions fora del centre quan els responsables 
els ho demanin. 

f. Fer arribar suggeriments i propostes  dels usuaris als 
responsables 

 
Dels col·laboradors 
 
A més dels vocals del Consell Assessor, es podrà comptar amb membres que de 
manera puntual o permanent col·laboraran amb el Consell a l’hora d’organitzar i 
preparar les activitats. Aquestes persones podran oferir-se lliurement o bé ser 
seleccionades pels membres del Consell Assessor. 
 
 


