
 
 
 

ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 
 
 
 

I. Objecte 
 
ARTICLE 1. El Consell Municipal de la Gent Gran és un òrgan de participació 
sectorial de l’Ajuntament de Reus constituït a l’empara d’allò que disposen els 
articles 62 i 63 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, que té com a 
finalitat integrar la participació dels ciutadans i les seves associacions en els 
assumptes municipals relacionats amb la Gent Gran. 
 
 

II. Composició 
 
ARTICLE 2. El Consell Municipal de la Gent Gran estarà presidit per un regidor 
a qui l’Alcalde delegui. 
A més, formaran part del Consell les següents persones nomenades pel Ple 
de la Corporació: 
  

- Un representant de cada partit polític o coalició electoral amb 
representació a l’Ajuntament. 

- Un representat de cadascuna de les entitats de la ciutat legalment 
constituïdes i inscrites al registre municipal d’entitats ciutadanes que 
desenvolupin activitats que estiguin vinculades a les persones grans. 

- Un representant de cadascun dels sindicats majoritaris. 
 
 
ARTICLE 3. Les entitats, partits polítics o coalicions electorals i sindicats amb 
representació al Consell poden proposar també el nomenament d’un vocal 
suplent, que substituirà al titular en cas d’absència d’aquell. 
 
 
ARTICLE 4. 
 
1. Els membres del Consell no percebran retribucions per aquesta condició. 
2. El seu mandat tindrà la mateixa durada que el mandat corporatiu i en 

qualsevol cas cessaran quan perdin la condició que ha determinat el seu 
nomenament. 

 
 
ARTICLE 5. El president convocarà, presidirà i aixecarà les reunions del Consell, 
dirigirà les seves deliberacions i dirimirà els empats amb el seu vot de qualitat. 



ARTICLE 6. El Consell nomenarà entre els seus membres un vice-president 
que substituirà al president en cas d’absència d’aquest. 
 
 
ARTICLE 7. Actuarà com a secretari del Consell un funcionari municipal per 
delegació del Secretari General de la Corporació. 
 
 

III. Funcions del Consell Municipal de la Gent Gran. 
 
ARTICLE 8. El Consell tindrà les següents funcions: 
 

a) Emetre informes, a petició de l’Ajuntament, sobre projectes, activitats i 
programes relatius a la gent gran a desenvolupar a la ciutat de Reus. 

 
b) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el 
funcionament dels serveis i organismes públics municipals relacionats amb 
la gent gran. 

 
c) Proposar a l’Ajuntament de Reus, a traves del seu president, aquelles 
actuacions que estiguin vinculades a les polítiques personals, territorials, 
urbanístiques i etc. que estiguin especialment relacionades amb la gent 
gran com barreres arquitectòniques, ubicació de serveis relacionats amb la 
salut i etc. 

 
d) Formular propostes encaminades a millorar la qualitat de vida de la 
gent gran. Aquestes propostes es vehicularan per mitjà del president del 
Consell. 

 
 

IV. Règim de funcionament 
 
ARTICLE 9. 
 
1. El Consell es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop al semestre i 

en sessió extraordinària quan així ho estimi oportú el president o quan ho 
sol·liciti almenys un terç del seus membres. 

2. Les sessions ordinàries seran convocades amb una antelació mínima de 
10 dies naturals. Les sessions extraordinàries es convocaran amb una 
antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas que siguin urgents, 
situació en la qual la convocatòria podrà fer-se amb una antelació mínima 
de vint-i-quatre hores per qualsevol mitjà del qual en quedi constància. 

 
 



ARTICLE 10. 
 
1. Es considerarà que el Consell queda vàlidament constituït amb 

l'assistència mínima d'un terç dels seus membres, i la del president i el 
secretari o les persones que els substitueixin. 

2. Els acords del Consell s'adoptaran per majoria simple dels assistents. En 
cas d’empat decidirà el vot de qualitat del president. 

 
 
ARTICLE 11. El secretari del Consell aixecarà acta de cada sessió en la qual 
figuraran els assistents, els acords adoptats i les incidències que siguin 
procedents per reflectir fidelment la sessió. Les actes seran signades pel 
secretari amb el vist-i-plau del president i seran sotmeses a aprovació a l'inici 
de la sessió següent.  
 
 
Reus, juny 2003 


