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NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ SÈNIOR DEL 

COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA. 
 

1.- Naturalesa. 

La Comissió Sènior del Col·legi d’Actuaris de Catalunya es constituïda en el sí del Col·legi d’Actuaris de 
Catalunya, per Acord de la Junta de Govern del Col·legi, de 14 de desembre de 2015. 

 

2.- Finalitats. 

Té per finalitat aglutinar als actuaris sèniors procurant que mantinguin una participació activa en el si 
del Col·legi que redundi en benefici de la professió. 

Són finalitats específiques de la Comissió, les següents: 

a) Atendre els assumptes sobre els quals els òrgans de govern del Col·legi considerin oportú i  
conèixer el parer dels actuaris que han tingut una dilatada vida professional. 

b) Defensar els drets i els interessos específics dels seus membres, morals, assistencials i 
materials, dins del Col·legi i fora d’ell, en tots els àmbits que hi puguin resultar afectats. 

c) Realitzar tot tipus de contactes, relacions i intercanvis amb els “sèniors” d’altres Col·legis i/o 
amb altres col·lectius i/o agrupacions en assumptes que puguin ser de interès de la Comissió. 

d) Orientar en el seu inici professional a aquells joves actuaris que la Junta de Govern els proposi, 
de conformitat amb les polítiques del Col·legi. 

e) Organitzar activitats professionals, culturals, formatives, lúdiques, esportives o de qualsevol 
altre caire, dirigides preferentment als membres de la Comissió. 

 

3.- Membres de la Comissió. 

Seran membres nats de la Comissió Sènior tots aquells actuaris jubilats  majors de 65 anys i/o 
prejubilats que estiguin incorporats al Col·legi d’Actuaris de Catalunya, abans d’aquella edat, els quals 
seran els principals destinataris dels serveis i activitats que organitzi el Comissió. 

Es consideren membres actius els membres nats que han sol·licitat la seva incorporació a la Comissió. 

Els membres actius gaudiran de dret de sufragi actiu i passiu. No es preveu el vot per delegació. 

Els membres actius podran participar en les reunions informatives que periòdicament convocarà el 
president de la Comissió i en les reunions plenàries que tindran lloc: 

1.- Ordinària, com a mínim una vegada a l’any, per aprovar l’estat de comptes de la Comissió i la gestió 
del president. 

2.- Extraordinària, quan ho estimi necessari el president, un mínim del 25% dels membres inscrits o 
per proposar a la Junta del Col·legi la designació de un nou president. 
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4.- Funcionament. 

a) La Comissió estarà dirigida per un president, elegit entre els membres actius, el qual es relacionarà 
amb la Junta de Govern a través d’un interlocutor nomenat per la Junta al efecte.  

b) El president serà designat per la Junta de Govern del Col·legi, a proposta de l’Assemblea 
Extraordinària de membres actius de la Comissió, per un període de dos anys. 

c) La persona proposada ho serà per consens entre els membres presents i en cas de que no s’arribi a 
un acord, per majoria simple dels vots dels membres presents. 

d) El president designarà a un equip de suport, format per un mínim de dos i un màxim de quatre, 
entre els membres inscrits en la Comissió, adjudicant a cadascun d’ells la/es responsabilitat/s que 
estimi adients. 

e) El president ostentarà la representació de la Comissió Sènior davant els òrgans de govern del Col·legi 
d’Actuaris de Catalunya i també en les relacions amb les organitzacions sèniors d’altres Col·legis 
d’àmbit de Catalunya o de Barcelona.  

 

 

Barcelona, 10 de febrer de 2016 

 


