
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL NOU REGLAMENT DEL CONSELL 
CONSULTIU COMARCAL DE LA GENT GRAN. 
 
Aprovat inicialment pel Ple ordinari Consell Comarcal del Tarragonès de data 2 
de desembre de 2009 el Nou Reglament del Consell Consultiu de la Gent Gran, 
se sotmeten a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar del dia 
següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona, durant els quals poden examinar-se a la seu d’aquest Consell 
Comarcal, situat a Tarragona, c/ de les Coques, 3, i presentar les reclamacions 
que s’estimin oportunes. En cas de que no es presenti cap reclamació, quedaran 
definitivament aprovades, i no serà necessari un nou acord. 
 
En el cas que l’esmentat reglament s’aprovi definitivament perquè no s’hagi 
formulat cap reclamació en el termini assenyalat, contra l’esmentada aprovació, 
que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà del dia que finalitzi el termini per formular 
reclamacions a l’esmentat reglament, d’acord amb el que estableix l’article 46 de 
la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Alternativament i de forma potestativa, d’acord amb l’article 117 de la Llei 
30/1997, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha aprovat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà del dia que 
finalitzi el termini per formular reclamacions de l’esmentat reglament. 
 
Igualment, es podrà interposar qualsevol altre que estimeu procedent, d’acord 
amb el que disposa l’article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
 

PROPOSTA DE REGLAMENT DEL CONSELL CONSULTIU COMARCAL 
                      DE LA GENT GRAN DEL TARRAGONÈS. 
 
 Article 1. Naturalesa i finalitat   

a) El Consell Comarcal del Tarragonès constitueix el Consell Consultiu 
Comarcal de la Gent Gran amb la intenció de facilitar i potenciar la 
participació de la gent gran  a través d’un  òrgan de consulta, de 
participació, i promoció, responent així a les necessitats i inquietuds 
d’aquests col·lectius a través d’un espai de participació regular i 
permanent. 

b) L’esmentat Consell s’adscriu orgànicament dins de l’Àrea de Benestar 
Social del Consell Comarcal del Tarragonès.    

 
 
 
  



Article 2. objectius del CCCGG: 
a) Fomentar la participació de la gent gran en la vida política municipal i 

comarcal. 
b) Ser un instrument de participació i col·laboració amb l’Àrea de Benestar 

Social del Consell Comarcal del Tarragonès per a totes aquelles actuacions 
adreçades a la gent gran de la comarca. 

c) Assessorar i informar l’Àrea de Benestar Social, i, a través d’aquesta, al 
Consell Comarcal del Tarragonès, sobre aquells temes que facin referència 
a la gent gran de la comarca. Així mateix, pot emetre la seva opinió 
col·lectiva davant el Consell sobre aquells altres temes que consideri. 

d) Ser el marc ordinari de les relacions del Consell amb les organitzacions i 
entitats de la gent gran del Tarragonès. 

e) Promoure la constitució i organització de noves entitats i associacions de 
la tercera edat, així com vetllar perquè siguin dotades dels equipaments i 
mitjans adients. 

f) Promoure la celebració d’actes, trobades de discussió i assemblees   de 
persones grans, amb la finalitat de desenvolupar la discussió i la recerca 
de solucions sobre els aspectes socials, de la salut, culturals, econòmics, 
etc., que  incideixen el les persones grans i els seus col·lectius. 

g) Qualsevol altra activitat que impliqui la col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Tarragonès per a la consecució de nivells més alts de 
benestar social per a la gent gran. 

 
Article 3.Membres del Consell Consultiu: 

a) Formen part del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del 
Tarragonès el/la president/a del Consell Comarcal del Tarragonès, un/a 
representant de l’àmbit de benestar social de cada ajuntament de la 
comarca i les entitats i associacions admeses a través de l’Assemblea. 

b) Poden ser membres del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran totes 
les entitats i associacions, amb personalitat jurídica pròpia i legalment 
constituïdes, formades per persones grans  que estiguin domiciliades al 
Tarragonès. 

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

d) Amb informe previ de la Junta Permanent es podrà valorar l’admissió de 
les organitzacions referides al punt anterior quan els manqui el requisit 
d’estar constituïdes legalment. Mentre duri el procés de constitució de 
l’entitat estarà representada amb veu i sense vot. 

e) Els representants de les entitats, associacions o organitzacions que formin 
part del CCCGG es comprometen a col·laborar i posar tots els mitjans per 
portar a terme els acords de l’Assemblea General, i informar-ne a totes les 
persones que representen. 

 
Article 4. L’admissió 
Les entitats esmentades al punt anterior han de tenir, un reglament de règim 
intern, una estructura democràtica i estar legalment reconegudes amb informe  



previ de la Junta Permanent es podrà valorar l’admissió de les organitzacions 
referides al punt anterior quan els manqui el requisit d’estar constituïdes 
legalment. 
a) Les entitats de la gent gran que vulguin participar en el Consell Consultiu 
Comarcal de la Gent Gran han de presentar una sol·licitud signada pel 
representant legal, per escrit, dirigida al Consell Comarcal, acompanyada de 
l’acreditació dels requisits esmentats a l’article anterior. 

a.1) Acord de l’òrgan estatutàriament competent de l’entitat, associació o 
 organització pel qual se sol·licita l’admissió. 
a.2) Original i fotocòpies, per a la compulsió, del DNI del president/a i 
 certificat de l’acord que el legitimi. 
a.3) Acompanyar a la sol·licitud d’admissió una còpia dels estatuts de l’entitat 
 que no poden estar en contradicció amb els estatuts del CCCGG,i NIF de 
 l’entitat o organització. 
a.4) Memòria síntesi amb la relació d’activitats, estructura i funcionament 
 intern de l’entitat, associació o organització. 
a.5) Designació dels representants titulars i suplents per casos d’absència o 
 malaltia del titular. 
a.6) Acta de l’ultima junta on consti  l’acord per demanar la participació al 
 Consell Consultiu de la Gent Gran del Tarragonès. 
 

b) Les sol·licituds seran valorades i aprovades per l’Assemblea general per 
 majoria simple. 
 
c) Els Estatuts de les entitats i associacions que sol·licitin ser membre del 
 Consell  Consultiu Comarcal de la Gent Gran no poden estar en contradicció 
 amb allò previst en aquest Reglament, en aquest cas, serà motiu de 
 denegació. 
 
Article 5. Causaran baixa al Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran: 
 

a) Els membres que voluntàriament ho desitgin, mitjançant escrit dirigit a  la 
Presidència del Consell. 

b) Els membres que no compleixin els requisits del present reglament i 
aquelles normes reglamentàries que el CCCGG adopti per aprovació 
majoritària. 

c) Els membres que, sense justificació, no assisteixin a les assemblees  més 
de  quatre  anys consecutius. 

d) La baixa com a membre del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran 
del Tarragonès serà acordada per l’Assemblea general per majoria simple, 
prèvia audiència a l’interessat. 

TÍTOL II. ÒRGANS I FUNCIONAMENT 
Article 6. Òrgans 

Els òrgans del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Tarragonès són: 
 



 a) L’Assemblea general 
 b) La Presidència, càrrec que correspon al president/a del Consell Comarcal 
  o  persona en qui delegui  
 c) La Junta Permanent 

d) La Vicepresidència primera, que correspon a una persona gran 
 representant   
    de la comarca , que serà  nomenada directament per la Presidència. 
e) La Vicepresidència segona, nomenada pel President a proposta de la 
 Junta  

          Permanent, entre una de les persones escollides per l’Assemblea que  
  formen     
          part de la mateixa Junta. 
 
Article 7. L’Assemblea general. 
 
L’Assemblea general és el màxim òrgan de participació i decisió. 
 
Les funcions de l’Assemblea General són les següents: 

a) Fixar les línies generals d’actuació del CCCGG dins dels objectius   
   previstos pel present reglament. 
b) Valorar i debatre la gestió de la Junta Permanent i, si escau, aprovar-la. 
c) Establir el funcionament intern i el programa d’actuació anual del CCCGG. 
d) Elevar les resolucions de l’Assemblea i les propostes d’actuació comarcal  en 
el camp de la gent gran a la Conselleria Comarcal de Benestar Social 
 per aprovar-les, si se escau, i tramitar-les posteriorment. 

e) Informar aquells projectes d’actuació que en el camp de la gent gran es 
 proposin a l’àrea de Benestar Social i totes aquelles qüestions sobre les 
 quals la corporació vulgui demanar el parer del CCCGG. 

f) Decidir sobre les sol·licituds d’admissió i, quan s’escaigui, sobre les 
 propostes d’exclusió d’entitats, associacions i organitzacions. 

g) Elegir i cessar els membres de l’Assemblea que han de formar part de la 
 Junta Permanent 

h)  Crear i nomenar les comissions de treball que es considerin oportunes 
 per tractar temes específics. L’acord establirà el règim de funcionament i  la 
 seva composició. Es podran incorporar com a col·laboradors/es, amb 
 veu i sense vot, a persones que, no sent membres del Consell Consultiu 
 Comarcal, per la seva dedicació i coneixements puguin fer aportacions 
 d’interès en el tractament dels temes i activitats a desenvolupar.  

i)  Valorar i aprovar la gestió de la Junta Permanent així com la memòria  de 
 d’activitats. 

j) Impulsar la realització de les activitats necessàries per tal de sensibilitzar 
 la societat respecte la situació de la gent gran; promoure 
 l’associacionisme entre la gent gran i la participació de la comunitat, així 
 com donar a conèixer els  drets i deures d’aquest col·lectiu 

k)  Fer les propostes de modificació de l’actual reglament, per a la qual cosa 
 s’ha de seguir el procediment establert pel present reglament. 



l) Conèixer el pressupost del CCCGG i el del Consell Comarcal que estigui  
 destinat a la tercera edat. 

m) Proposar a la Presidència del Consell Comarcal del Tarragonès,  la  inclusió 
 dels temes que es considerin necessari a l’ordre del dia de les sessions 
 ordinàries del Consell d’alcaldes. 

 
Article 8. L’Assemblea General estarà constituïda 
 

a) Pel President, els Vicepresidents, un representant de cadascuna de les 
 entitats admeses en el CCCGG, un representant de l’àmbit de benestar 
 social de cada ajuntament de la comarca del Tarragonès. 

b) Totes les entitats i col·lectius que formen part de l’Assemblea tenen dret a 
 veu i vot, tenint en compte el disposat en aquest Reglament.  

c) Cada entitat, associació o organització haurà de designar el seu o la seva 
 representant a l’Assemblea. Cada entitat ha de nomenar el seu 
 representant   

    mitjançant un escrit firmat pel representant legal, així com un suplent 
 pel cas  
    de malaltia i/o absència per a que exerceixi el dret a vot a l’Assemblea, 
 d’acord    
    amb el  procediment previst en els seus estatuts. En tot cas, la 
 designació  
    dels/de les representants s’haurà de fer amb la voluntat de què hi hagi 
 una  representació equilibrada d’ambdós sexes. 

d)  L’Assemblea general podrà demanar quan hagi de tractar temes específics 
que així ho requereixin, l’assistència de persones amb coneixements sobre 
la matèria a tractar, amb veu i sense vot. 

 
Article 9. 
L’Assemblea General s’ha de reunir ordinàriament un cop a l’any i, 
extraordinàriament, sempre que la convoqui el President, o quan ho requereixi 
com a mínim la quarta part dels membres del CCCGG. La convocatòria es rebrà 
amb un mínim de 7 dies hàbils d’antelació excepte en casos d’urgència o 
extraordinàris, que serà amb un mínim de 2 dies hàbils. Ha d’anar acompanyada 
de l’ordre del dia i la documentació pertinent que es consideri. 
 
Article 10. 
L’Assemblea General es considera constituïda per la meitat més un dels 
representants en la primera convocatòria, i per la tercera part dels representants 
en una segona convocatòria, que necessàriament s’ha de realitzar mitja hora 
després. És preceptiva l’assistència del President i del Secretari, o d’aquelles 
persones que estiguin expressament delegades. 
Els acords s’han de prendre per majoria de vots dels assistents i membres 
representats, amb l’excepció d’aquells casos en què el present reglament exigeix 
un quòrum especial. 
 
 



Article 11. 
a) La Junta Permanent, òrgan ordinari de gestió  del Consell Consultiu de la 

Gent gran del Tarragonès, estarà formada pel President, i les set persones 
elegides per Assemblea General de forma lliure, secreta i directa d’entre  
les persones que es presentin  i entre les quals serà proposa/da el/la  
vicepresident/a segon/a. 

b) Les persones candidates  a formar part de la Junta Permanent  han de 
complir amb els següents requisits per a formalitzar la seva candidaura:  
b.1) formar part d’una Associació amb un mínim de 2 anys d’antiguitat al 
Consell consultiu del Tarragonès. 
b.2) Ser proposat per part de la seva Associació. 

c) La duració dels càrrecs a la Junta Permanent es fixa per un període de 4 
anys. Els/les vocals seran renovats/des tres o quatre membres 
alternativament cada dos anys, atenent els  art. 3 i 4 de l’estatut, i  tenint 
en compte la representativitat municipal. Tant les vacants produïdes per 
l’extinció del mandat com les produïdes per dimissió, mort o qualsevol 
altra circumstància, seran substituïts, tenint en compte el resultat de les 
eleccions.  Si s’acaba la llista de suplents, els llocs vacants quedaran buits 
fins a la propera Assemblea. 

d) Les persones proposades per a ocupar càrrecs de la Junta Permanent 
podran optar a la reelecció  únicament una vegada de forma consecutiva, i 
poden ocupar el  càrrec un màxim de 8 anys ininterromputs. 

e) Cada entitat només pot tenir un representant al CCGG, i cada municipi 
un màxim  de tres. 

f) Si es presenten més de set membres per formar part de la Junta 
Permanent, seran suplents, per aquest ordre, la resta de membres que es 
presentin que obtinguin el 8è. i successius llocs d’acord amb les votacions. 

g) La Junta Permanent  com a tal no té vot a l’Assemblea , excepte  quan  
assisteixin com a representants legals de la seva Associació. 

h) Quan un membre de la Junta Permanent, al llarg del seu mandat, ja no 
sigui representant de l’entitat o associació que la va nomenar representant 
en l’Assemblea General, se l’ha de convocar a l’Assemblea amb veu però 
sense vot. 

 
Article 12. 
Les funcions de la Junta Permanent són les següents: 

a) Emetre els informes que li siguin requerits per l’Assemblea General. 
b) Preparar i convocar l’Assemblea General. 
c) Executar els acords de l’Assemblea General. 
d) Vetllar pel funcionament de les diverses comissions de treball que 

l’Assemblea General acordi crear. 
e) Presentar anualment una memòria valoració dels treballs i l’estat de 

comptes a l’Assemblea General perquè els aprovi. 
f) Proposar a la Presidència que nomeni els/les representants del Consell 

Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Tarragonès en els diferents espais 
de participació supracomarcals. 



g) Ser informat de les sol·licituds d’admissió formulades per entitats, 
associacions o organitzacions formades per persones grans no 
constituïdes legalment.  

h) Proposar al/a la president/a del Consell Consultiu Comarcal de la Gent 
Gran del Tarragonès el nomenament del/de la vicepresident/a segon entre 
les persones que conformen la Junta Permanent. 

i) Les altres funcions que li delegui l’Assemblea general. 
 
Article 13. 
La Junta Permanent es reunirà, amb caràcter ordinari cada 6 mesos i, amb 
caràcter extraordinari quan ho disposi el/la president/a per iniciativa pròpia o de 
la meitat més un dels seus membres. 
Els membres de la Junta Permanent no perceben cap remuneració. 
 
Article 14. 
La Junta Permanent  queda constituïda amb la meitat més un dels seus 
membres. Els acords s’han de prendre per majoria dels membres presents. En 
cas d’empat, ha de resoldre el vot de qualitat del President. És preceptiva 
l’assistència del Secretari o del seu substitut reglamentari. La Junta Permanent  
s’ha de convocar amb un mínim de 48 hores d’antelació. 
 
Article 15. 
La Presidència serà exercida pel/per la president/a del Consell Comarcal del 
Tarragonès, la qual es podrà delegar al/a la conseller/a delegat de benestar 
social del Consell Comarcal del Tarragonès o en la persona que el President 
consideri. 
 
Article 16. 
Són funcions del President: 
a) Exercir la màxima representació del CCCGG.  
b) Convocar i presidir les Assemblees Generals i les reunions de la Junta  

Permanent  
c) Ordenar l’execució dels acords de l’Assemblea general i de la Junta  

Permanent. 
d) Nomenar i cessar  de forma directa el/la vicepresident/a primer/a que 

recaurà en una persona gran representativa del territori que represetnarà el 
Consell en els òrgans  superiors. Aquest càrrec es comuicarà al Consell 
Consultiu de la Genr Gran de Catalunya, on en serà el delegat/da. 

e) Nomenar i cessar el/la vicepresident/a segona a proposta de la Junta 
Permanent d’entre les persones que en formen part. 

f) Nomenar els/les representants del Consell Consultiu Comarcal de la Gent 
Gran del Tarragonès en els diferents espais de participació supracomarcals. 

g) Totes aquelles altres funcions que li siguin expressament delegades per 
l’Assemblea i aquelles que no correspongui realitzar a la resta d’òrgans. 



Article 17. 
El present Reglament, aprovat pel Plenari de la Corporació pot ser modificat per 
iniciativa del President o de l’Assemblea general, per a la qual cosa es necessita 
l’acord de les dues terceres parts dels representants existents. 
 
Disposició Transitòria:  
Un cop aprovat aquest reglament i per donar continuïtat a la Junta Permanent, 
en la primera elecció posterior a la seva aprovació es renovaran tres dels set  
càrrecsde la Junta,  de forma proporcional a la representació municipal de la 
comarca. A partir d’aquest moment s’iniciarà el procés de renovació tal i com 
estableix el present reglament. 
  
Disposició derogatòria: 
Una vegada aprovat definitivament aquest reglament, derogarà l’anterior vigent. 
 
Disposició final: 
Per a tot el que no contempli el present Reglament, regirà la normativa 
reguladora del Consell Comarcal del Tarragonès, que servirà igualment de criteri 
interpretatiu. 
 
 
 
El secretari 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Gómez Belluga 
Tarragona, 22 de desembre de 2009 
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