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Administració Local

2014-10283
Consell Comarcal del Baix Ebre

ANUNCI

El Ple del Consell Comarcal de Baix Ebre, en sessió de data 20 de juny de 2014, ha aprovat inicialment el nou redactat 
del Reglament del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre. Atès que no s’han presentat reclamacions 
durant els trenta dies d’exposició al públic oberta mitjançant l’edicte publicat en el BOPT núm. 162, de data 15 de 
juliol de 2014, esdevé defi nitiva.

REGLAMENT COMARCAL DEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL BAIX EBRE

PREÀMBUL

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, atribueix determinades competències als ens locals entre les 
àrees d’actuació en matèria de serveis socials fi gura l’atenció i la promoció de benestar de la gent gran i la seva 
implicació en òrgans sectorial.

L’article 7 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, estableix que totes les entitats locals cal que subjectin la seva actuació, entre altres, al principi 
de participació. Quant a la comarca, aquesta participació en la gestió comarcal es reconeix, com a dret dels veïns 
i de les veïnes dels respectius municipis, en l’article 45.a) de la mateixa Llei i cal que s’exerciti d’acord amb el que 
s’estableix en les lleis i les disposicions pròpies de la comarca.

L’article 113 d’aquest text disposa que el règim de funcionament dels òrgans de participació és determinat pel ple 
de la corporació.

La fi txa 12 del vigent Programa d’Actuació Comarcal preveu l’existència d’aquest òrgan de participació l’objectiu del 
qual és canalitzar la participació en els afers que específi cament afecten a la gent gran i siguin d’àmbit comarcal l.
 
Dins d’aquest marc s’insereix el Consell de les Dones del Baix Ebre com a òrgan sectorial de participació ciutadana; 
que es regeix pel present Reglament.

Article Primer. Objecte
1.- El present Reglament té per objecte la regulació del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre.
2.- El Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Ebre és un òrgan complementari i sectorial de naturalesa deliberant 
i sense facultats decisòries. La seva fi nalitat és la canalització de la participació en els afers que específi cament 
afecten la tercera edat i siguin d’àmbit comarcal.

Article Segon. Funcions
Són funcions del Consell Consultiu:
a)  Redactar informes sobre els projectes reglamentaris que els afectin, abans de la seva consideració pel Ple del 

Consell.
b)  Emetre informes sobre els plans d’actuació social i conèixer el seu seguiment i el grau d’aplicació.
c)  Elaborar els informes tècnics i els dictàmens que li siguin sol·licitats pel Consell Comarcal.
d)  Elaborar els informes i les propostes de millora del sistema de serveis socials en l’àmbit de l’atenció social a la 

gent gran o temes de vellesa.
e)  Presentar propostes i iniciatives al President o Presidenta del Consell Comarcal per a la seva resolució o per tal 

d’elevar-les al Ple del Consell.
f)  Promoure les activitats necessàries per tal de sensibilitzar la societat respecte la situació social de la gent gran; 

promoure l’associacionisme al grup de població esmentat i la participació de la comunitat; també donar a conèixer 
a aquesta comunitat els recursos que els assisteixen.

g)  Posar en marxa tots els mitjans útils per a l’estudi dels problemes que fan referència als vells, la promoció de 
les iniciatives de la gent gran que cregui convenient, i la col·laboració amb d’altres iniciatives de la gent gran 
representades o no en el Consell Comarcal de la Gent Gran.

h) Coordinar les actuacions realitzades en temes de la gent gran a la comarca.
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i)  Proposar l’elaboració i modifi cació, si s’escau, del Reglament de règim intern del Consell Consultiu.
j)  Nomenar, proposar o informar, segons procedeixi, els representants de la comarca en els òrgans consultius 

autonòmics creats o que es puguin crear en matèria de serveis socials de la vellesa.
k) Nomenar, proposar o informar, segons procedeixi, representants de la comarca en congressos, jornades i 

trobades en general dirigits a la gent gran
l)  Elaborar anualment un informe-memòria de les activitats realitzades i, si s’escau, trametre’l al Ple del Consell 

Comarcal per al seu coneixement.
m) Qualsevol altres que, d’acord amb les lleis i reglaments, els hi siguin encomanades particularitzadament pel 

Consell Comarcal i la resta d’Administracions públiques i que guardin relació amb l’atenció i promoció del 
benestar de la vellesa.

Article Tercer. Composició
1.- La Presidència del Consell Consultiu de la Gent Gran correspondrà a l’Il·lm. Sr. President o a l’Il·lma. Sra. 
Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre. Al President o Presidenta li corresponen les atribucions inherents 
al càrrec en tot òrgan col·legiat.
2.- La Vicepresidència correspondrà al President o Presidenta de la Comissió Informativa d’Atenció a les Persones 
del Consell Comarcal del Baix Ebre o aquella que, amb denominació diferent, la substitueixi. Al Vicepresident o 
Vicepresidenta li correspon la substitució i la suplència reglamentàries del President o Presidenta.
3.- Seran vocals del Consell Consultiu:
a) Tots els Consellers Comarcals i Conselleres Comarcals integrats en la Comissió Informativa d’Atenció a les 

Persones.
b) Un representant de cada una de les associacions, legalitzades amb seu i àmbit d’actuació en qualsevol dels 

municipis de la comarca, l’objecte de les quals sigui atendre la promoció del benestar de la vellesa. Es nomenarà 
una suplent que podrà assistir també a les assembles i tindrà vot només en cas d’absència de la titular.

 La designació d’aquests delegats es farà per cada una de les associacions segons les seves normes internes de 
funcionament amb respecte, en qualsevol cas, a normes democràtiques.

c) Un/a Treballador/a Social integrat en la xarxa de SSAP del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
4.- Els membres esmentats en els apartats 1, 2 i 3 constituiran l’Assemblea del Consell Consultiu.

Article Quart. Delegat/ada Gent Gran del Baix Ebre
1.- L’Assemblea General escollirà entre els/les delegades de les associacions, Delegat o Delegada del Consell de 
la Gent Gran.
El Delegat o Delegada és elegit/da per un període de 4 anys prorrogable per períodes de igual durada. El càrrec té 
un caràcter nominal i, en cas de baixa per renúncia, dimissió o qualsevol altre motiu, es procedeix a la convocatòria 
del procés electoral per cobrir la vacant, tal com s’estableix al paràgraf 1 d’aquest article.
El Delegat o Delegada de la Gent Gran cessarà immediatament de les seves funcions quan hagi un canvi en la 
Presidència del Consell Comarcal del Baix Ebre, moment en el qual es procedirà a una nova elecció.
2.- Funcions del Delegat o Delegada de la Gent Gran:
a) Impulsar les actuacions que possibilitin complir les funcions que té encomanades el Consell.
b) Presidir la Comissió Executiva i les Comissions de Treball.
c) Representació del Consell de la Gent Gran per delegació del President o Presidenta i/o Vice-president o Vice-

presidenta.

Article Cinquè. Funcionament
1. L’Assemblea General es regeix, pel que fa a llur règim d’acords i funcionament, pel que disposa la normativa 
aplicable als òrgans col·legiats de les administracions públiques i els seus acords s’adoptaran pel principi majoritari.
2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari cada 6 mesos i amb caràcter extraordinari, quan la 
convoqui el President/a per pròpia iniciativa o bé a petició d’un terç com a mínim de les persones que la composen.

Article Sisè. Comissió Executiva i Comissions de treball
1.- L’Assemblea General podrà acordar la constitució d’una comissió executiva, que estarà formada pel Delegat o 
Delegada de la gent gran i 4 delegats/des escollits/des en Assemblea.
La Comissió Executiva ha de celebrar sessions ordinàries almenys cada tres mesos.
La Comissió Executiva ha d’articular els mecanismes que possibilitin complir les funcions que té encomanades el 
Consell. Perquè aquestes funcions es puguin fer correctament, la Comissió Executiva pot proposar al Consell que 
es creïn comissions de treball.
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2.- L’Assemblea General del Consell de la Gent Gran podrà acordar la constitució de comissions d’estudi i preparació 
de temes o aspectes concrets de treball. La composició d’aquestes comissions anirà en funció dels assumptes a 
tractar i s’acordarà per Assemblea General. 

Article Setè. La Secretaria
La Secretaria del Consell de la Gent Gran l’ostentarà el/la Secretari/a del Consell Comarcal o el personal funcionari 
de l’entitat en qui aquest/a hagi delegat. 

Article Vuitè. Pressupost 
1.- Les dotacions per atendre les despeses que generi el funcionament del Consell de la Gent Gran seran 
consignades en l’estat de despeses del Pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre.
2.- Sense perjudici de la col·laboració voluntària dels/les vocals, les tasques administratives del Consell de la Gent 
Gran seran escomeses pel personal del Consell Comarcal.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Ofi cial de la Província 
de Tarragona.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Tortosa, 2 d’octubre de 2014.
El president, Lluís Soler Panisello.

ANNEX

Núm. d’expedient: 1.4.8-36/2014
Persona interessada: Andres Martinez Marin
Acte administratiu que es notifi ca: incoació de l’expedient sancionador.
Data d’inici: 1 de setembre de 2014
Escrit que es pot interposar: recusació.
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