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1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Les Comissions de gent gran dels districtes s’integren en les Comissions de Treball, 
previstes en les Normes Reguladores d’Organització dels Districtes, com a òrgans 
consultius i de participació ciutadana. 
 
Totes aquelles entitats integrades per gent gran o dirigides a aquest sector de població són 
susceptibles de formar part de les esmentades Comissions, que en el cas del districte de 
l’Eixample son obertes a la participació ciutadana. 
 
Les Comissions de gent gran representen els interessos d’aquest sector de població en els 
diferents nivells territorials, que seran tramesos, a traves dels seus representants, al 
Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona. La pertinença de les entitats a la Comissió, 
implica el nomenament de representants a la mateixa i la participació activa en les seves 
activitats. 
 
 
2. FUNCIONS 
 
Són funcions de les Comissions de Gent Gran dels Districtes, en els seus àmbits territorials 

respectius: 
a) Estimular la participació dels col·lectius de pensionistes i gent gran, fomentant 

l’associacionisme en aquest sector, facilitant el suport i l’assistència oportuns. 
b) Promoure accions de solidaritat pel benestar de la gent gran de Barcelona, en el marc 

de la necessària convivència ciutadana. 
c) Promoure la participació democràtica dels usuaris en la prestació dels serveis 

municipals i exercir el seu seguiment i control. 
d) Estudiar i emetre informes sobre els temes que consideri d’interès per a la gent gran de 

Barcelona. 
e) Potenciar la coordinació entre les institucions que actuen en aquest àmbit ja siguin 

públiques o privades 
f) Proposar la concertació d’actuacions amb les entitats que treballen en aquest sector de 

la població i la coordinació entre el teixit associatiu. 
g) Analitzar críticament la situació que, en relació a la gent gran, es generi a la ciutat, així 

com les actuacions que s’hi duen a terme. 
h) Promocionar iniciatives relacionades amb els estudis i anàlisi derivades de les situacions 

estudiades. 
i) Informar, debatre i difondre les qüestions relatives a la qualitat de vida de la gent gran 

de Barcelona. 
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3. ORGANITZACIÓ DE LA COMISSIÓ 
 
 
3.1- ESTRUCTURA ORGÀNICA DE LA COMISSIÓ 
 
La comissió estarà constituïda per: 

- El/la Regidor/a del districte o Conseller/a de Gent Gran 
- Els representants de la Comissió al Consell Assessor 
- Tècnic/a de Serveis Personals referent del sector de gent gran, com a secretària 

 
El Plenari de la Comissió es reunirà amb periodicitat bimensual. 
 
Les reunions de la Comissió de Gent Gran del Districte tindran en compte els següents 
espais d’intervenció: 

- informació dels diferents grups de treball  
- informacions del districte 
- espai de participació : intervenció de les entitats, en el debat sobre els punts de 

l’ordre del dia. 
- precs i preguntes 

 
Es podran crear tants grups de treball com acordi la Comissió de Gent Gran del Districte, 
però com a mínim hauran d'existir els grups de Comunicació/Informació i el de Benestar i 
Salut. 
A més, podran crear-se grups de treball específics quan un tema ho requereixi, que es 
dissoldran quan finalitzi la tasca per la qual han estat creats. 
Els membres d’un grup de treball podran formar part paral·lelament d’altres grups de 
treball. 
El nombre òptim de membres dels grups de treball serà de vuit persones, i els acords es 
prendran per consens. 
Els representants de la Comissió podran ser invitats a participar als grups de treball amb 
veu però sense vot. 
 
 
3.2- REPRESENTATIVITAT DE LES ENTITATS 
 
A les reunions de la Comissió podran assistir un o més membres representants de l’entitat. 
La representativitat de l’entitat la ostentarà, en cas de votació, una sola persona. 
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4. RENOVACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA COMISSIÓ DE GENT GRAN AL 
CONSELL ASSESSOR DE CIUTAT 

 
Les Comissions de gent gran dels districtes, d’acord amb el que disposen les Normes 
Reguladores del Consell Assessor de la Gent Gran, participen dels seus òrgans de 
funcionament. 
 
La Comissió de Districte de l’Eixample haurà d’elegir dues persones d’entre els seus 
membres que formaran part del Consell Assessor de ciutat. 
 
Les persones designades representants de la Comissió al Consell Assessor de la Gent Gran 
de Barcelona, exerciran les seves funcions durant un període de tres anys i s’hauran 
d’elegir de forma alternativa, essent la primera renovació d’un d’ells al primer any. 
 
En cas que no es presentin candidats o candidates a l’elecció, excepcionalment es podrà 
prorrogar el mandat, si l’assemblea ho aprova, per un període màxim de dos anys mes, 
sempre que els representants hi estiguin d’acord. 
 
 
5. L’ELECCIÓ 
 
Els representants del Consell Assessor del Districte seran escollits entre els candidats que, 
en tant que membres de la Comissió del Districte, es presentin a l’elecció. 
 
Seran membres elegibles tots aquells a qui el casal i/o entitat hagi designat com a 
representant de la mateixa, a la Comissió de gent gran del Districte. 
 
Per tal d’aconseguir la màxima representativitat del Districte, es aconsellable que els 
candidats no ostentin la representativitat en altres Consells de participació de la ciutat. 
 
Els candidats/es hauran de pertànyer a una entitat de gent gran o dedicada a aquest 
sector de població i faran una presentació curricular  que inclogui la representativitat i 
incidència de l’entitat en el seu àmbit d’actuació i la participació activa de la mateixa tant a 
les tasques de la Comissió com a les que s’organitzen des del Districte o del Municipi.  
 
 
Els candidats/tes presentaran la seva candidatura per escrit als Serveis Personals del 
districte un mes abans de l’elecció. Aquests faran arribar les propostes presentades a la 
resta d’entitats i casals de la Comissió de Gent Gran del Districte. 
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6. AL.LEGACIONS 
 
Qualsevol membre de la Comissió de Gent Gran del districte en disposició de votar, podrà 
presentar al·legacions raonades a les candidatures, sempre i quan les hagi dipositat al 
Registre del Districte amb la suficient antelació. 
 
Les al·legacions seran lliurades a les entitats abans de la reunió de la Comissió de Gent 
Gran prèvia a l’elecció. 
 
Tota al·legació ratificada per la Comissió de gent gran del districte, invalidarà i/o 
modificarà, en el sentit que aquesta expressi, la candidatura afectada. 
 
 
 
7. LES VOTACIONS 
 
Cada entitat, a través del seu representant a la Comissió, degudament acreditat, podrà 
emetre un sol vot. En cas d’empat, serà el/la Regidora del districte, en tant que 
president/a de la Comissió de Gent Gran del Districte, o el/la Consellera de Gent Gran, com 
a persona delegada per aquell/a, qui tindrà vot de qualitat. 
 
Qualsevol altre persona, ciutadà o tècnic, podrà assistir a la comissió amb veu però sense 
vot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


