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TÍTOL I.  ASPECTES GENERALS 
 
 
Article 1. Naturalesa i finalitat 

1.1 El Consell Comarcal de la Conca de Barberà amb la voluntat de facilitar i potenciar 
la participació de la gent gran crea com a òrgan de consulta, de participació, de 
promoció i de supervisió el Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran de la Conca 
de Barberà. D’aquesta manera, respon a les necessitats i inquietuds d’aquest col·lectiu 
a través d’un espai de participació regular i permanent. 
 
1.2 El Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran de la Conca de Barberà (CCCGG) 
s’adscriu orgànicament al Servei de Benestar Social del Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà. 
 
 
Article 2. Objectius 

2.1 Són objectius del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran de la Conca de 
Barberà: 

a) Estimular i fomentar la participació de la gent gran en la vida política municipal i 
comarcal. 

b) Participar en la defensa i planificació d’aquelles accions i polítiques locals i 
comarcals relacionades amb la gent gran. 

c) Assessorar i informar el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, mitjançant el 
Servei de Benestar Social, 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 
Comarcal sobre aquells altres temes que consideri oportú. 

d) Ser un instrument de participació i col·laboració amb el Servei de Benestar Social 
del Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a totes aquelles actuacions 
adreçades a la gent gran. 

e) Ser el marc ordinari de les relacions del Consell Comarcal de la Conca de Barberà 
amb les organitzacions i entitats de la gent gran de la Conca de Barberà. 

f) Promoure la constitució i organització de noves entitats, associacions o 
organitzacions de gent gran, així com vetllar perquè siguin dotades dels 
equipaments i mitjans adients. 

g) Afavorir i promoure la coordinació entre les diferents entitats, associacions i 
organitzacions de gent gran de la comarca. 

h) Elaborar propostes de millora del sistema de serveis socials en l’àmbit de l’atenció 
social a la gent gran a la comarca. 

i) Promoure iniciatives adreçades al foment de la solidaritat i cooperació entre la gent 
gran i entre aquest col·lectiu i altres sectors de la població. 

j) Promoure la celebració d’actes, trobades i assemblees de gent gran amb la finalitat 
de desenvolupar la discussió i la recerca de solucions sobre els problemes socials, 
de salut, culturals o econòmics que afecten el conjunt de la gent gran. 

k) Participar en altres activitats que impliquin la col·laboració amb les administracions 
públiques i altres entitats per a la consecució de nivells més alts de benestar social 
i participació per a la gent gran.  
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Article 3. Membres del Consell Consultiu Comarcal 

3.1 Formen part del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran de la Conca de 
Barberà el conseller comarcal d’Acció Comunitària del Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà i un/a tècnic/a del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal de la 
Conca de Barberà. 
 
3.2 També són membres del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran de la Conca 
de Barberà totes les entitats i associacions amb personalitat jurídica pròpia i legalment 
constituïdes, formades per persones grans que estiguin domiciliades en algun dels 
municipis de la Conca de Barberà i que hagin sol·licitat la incorporació al CCCGG.  
També en podran formar part altres entitats o organitzacions (fundacions, ONG...) 
formades per gent gran o seccions especialitzades en aquest col·lectiu constituïdes 
legalment. 
 
3.3 Els representants de les entitats, associacions o organitzacions que formin part del 
Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran de la Conca de Barberà es comprometen 
a col·laborar i posar tots els mitjans per portar a terme els acords de l’Assemblea 
General i informar-ne els membres que representen. 
 
 

 

Article 4. Admissió de membres 

4.1 Les entitats i associacions de nova creació que vulguin formar part del Consell 
Consultiu Comarcal de la Gent Gran de la Conca de Barberà hauran de sol·licitar-ho 
per escrit i complir amb els requisits i la documentació que es detalla a continuació: 
 

a) Sol·licitud signada pel representant legal de l’entitat, associació o organització 
dirigida al president del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran de la Conca de 
Barberà.  

b) Acord de l’òrgan estatutàriament competent de l’entitat, associació o organització 
pel qual se sol·licita l’admissió al Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran.  

c) Fotocòpia compulsada del DNI del/de la president/a i certificat de l’acord que el 
legitimi. 

d) Fotocòpia compulsada dels estatuts de l’entitat, associació o organització i NIF de 
l’entitat, associació o organització. 

e) Memòria síntesi de les activitats, estructura i funcionament intern de l’entitat, 
associació o organització.  

f) Designació dels representants titulars i suplents per casos d’absència o malaltia 
del titular. 

 
4.2 Les sol·licituds seran valorades i aprovades per l’Assemblea General per majoria 
simple. 
  
4.3 Els estatuts de les entitats i associacions que sol·licitin ser membre del Consell 
Consultiu Comarcal de la Gent Gran de la Conca de Barberà no poden estar en 
contradicció amb allò previst en aquest Reglament; en aquest cas, això serà motiu de 
denegació. 
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Article 5. Baixa de membres 

5.1 Són motius per ser donat de baixa del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran 
de la Conca de Barberà: 

a) La renúncia voluntària per escrit del representant legal de l’entitat, associació o 
organització dirigida a la Presidència del Consell Consultiu Comarcal de la Gent 
Gran de la Conca de Barberà. 

b) Les entitats, associacions o organitzacions que deixin de complir les condicions 
previstes en aquest Reglament o en les normes que es puguin adoptar pel Consell 
Consultiu Comarcal de la Gent Gran de la Conca de Barberà. 

c) Quan l’entitat, associació o organització, mitjançant els seus representants, sense 
cap motiu que ho justifiqui, no assisteixi a sis sessions consecutives. 

 
5.2 La baixa com a membre del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran de la 
Conca de Barberà serà acordada per l’Assemblea General per majoria simple. 
 
 
 
 
 
TÍTOL II. ÒRGANS I FUNCIONAMENT 

Article 6. Òrgans 

6.1 Els òrgans del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran de la Conca de 
Barberà són: 
a) L’Assemblea General 
b) La Presidència 
c) La Vicepresidència 
 

Article 7. L’Assemblea General. Composició 

7.1 L’Assemblea General és el màxim òrgan de participació i decisió. 
 
7.2 L’Assemblea General està formada pel president i un màxim de 2 vocals per 
associació amb veu i vot, i el tècnic de serveis socials amb veu, però sense vot. 
 
7.3 Cada entitat, associació o organització haurà de designar els seus o les seves 
representants per a l’Assemblea, titulars i suplents, 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 que hi hagi una representació equilibrada d’ambdós sexes. 
 
7.4 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. 
 
7.5 A la primera i darrera reunió de cada exercici, si escau, es convidarà els regidors 
de l’àmbit de Benestar Social de cada ajuntament de la comarca i altres persones que, 
per raó de llur càrrec, es consideri necessari que hi assisteixin. 
 
7.6 La periodicitat de l’Assemblea General serà de 6 reunions ordinàries a l’any i, si 
escau, se’n poden convocar d’extraordinàries. 
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Article 8. Funcions del CCCGG  

8.1 Les funcions del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran són les següents:  

a) Definir les línies generals d’actuació del Consell Consultiu Comarcal de la Gent 
Gran de la Conca de Barberà dins dels objectius previstos pel present Reglament. 

b) Establir les normes internes de funcionament del Consell Consultiu Comarcal de la 
Gent Gran de la Conca de Barberà.  

c) Resoldre les sol·licituds d’admissió i, quan escaigui, les propostes de baixa com a 
representants de les entitats, associacions o organitzacions. 

d) Crear aquells grups de treball que es creguin oportuns per tractar temes específics. 
L’acord establirà el règim de funcionament i la seva composició. Es podran 
incorporar com a col·laboradors, amb veu i sense vot, 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. 

e) Establir el programa d’actuació anual.  

f) Aprovar la memòria de valoració de les activitats realitzades elaborada pel tècnic/a 
del Servei de Benestar Social del Consell comarcal de la Conca de Barberà. 

g) Proposar al Ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà l’aprovació i la  
modificació del present Reglament d’acord amb el procediment establert en aquest 
Reglament. 

h) Promoure la realització de les activitats necessàries per tal de sensibilitzar la 
societat respecte a 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. 

i) Coordinar les activitats realitzades en temes de vellesa a la comarca. 

j) Proposar a la Presidència del Consell Comarcal de la Conca de Barberà la inclusió 
dels temes que considerin necessaris a l’ordre del dia de les sessions ordinàries 
del Consell d’Alcaldes. 

 
 
Article 9. La Presidència 

9.1. La Presidència serà exercida pel conseller d’Acció Comunitària del Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà, la qual es podrà delegar al conseller d’Acció Social 
del mateix Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 
 
 

Article 10. Funcions de la Presidència 

10.1 Són funcions de la Presidència: 

a) Exercir la màxima representació del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran 
de la Conca de Barberà. 

b) Convocar i presidir les sessions de l’Assemblea General. 

c) Ordenar l’execució dels acords de l’Assemblea General. 

d) Nomenar i cessar el/la vicepresident/a. 

e) Nomenar els/les representants del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran de 
la Conca de Barberà en els diferents espais de participació supracomarcals a 
proposta de l’Assemblea General. 
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f) Designar lliurement una persona, entre el personal i els membres electes del 
Consell Comarcal de la Conca de Barberà, com a membre del Consell Consultiu 
Comarcal de la Gent Gran de la Conca de Barberà. 

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

 
 

Article 11 . La Vicepresidència 

11.1 El/la vicepresident/a serà nomenat pel/per la president/a del Consell Consultiu 
Comarcal de la Gent Gran de la Conca de Barberà. 
 
11.2 El/la vicepresident/a substituirà el/la president/a i assumirà totes les seves 
atribucions en cas de vacant, absència o malaltia.  
 
11.3 També li correspon exercir les funcions que li delegui la Presidència. 
 
 

Article 12. Règim de funcionament 

12.1 L’Assemblea General es reunirà, amb caràcter ordinari sis vegades l’any, sempre 
que hi hagi temes a tractar i, amb caràcter extraordinari, quan ho disposi el/la 
president/a per iniciativa pròpia o a sol·licitud, per escrit, d’una quarta part dels seus 
membres. 
 
12.2 Es celebraran reunions que per la seva naturalesa requereixi d’una presència 
assembleària, a la qual hi podran assistir totes aquelles persones integrades en una 
entitat o associació inclosa en el CCCGG. 
 
12.3 L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda amb l’assistència d’un terç 
dels seus membres.  
En el supòsit de no assolir el quòrum, la segona convocatòria tindrà lloc una hora més 
tard, i haurà de mantenir el quòrum al llarg de la sessió. En tot cas, a les reunions hi 
haurà d'assistir el/la president/a o qui legalment el substitueixi.  
 
12.4 Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres presents, excepte quan 
es demani un quòrum especial, acceptat per l’Assemblea General. En el supòsit 
d'empat decidirà el/la president/a amb vot de qualitat.  
 
12.5 Cadascun dels/de les membres que integren l’Assemblea General tindran dret a 
veu i vot.  
 
12.6 L’ordre del dia de les sessions de l’Assemblea General serà fixat pel president 
assistit pel tècnic/a de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la Conca de 
Barberà, que intervindrà com a secretari de sessions, amb veu però sense vot. 
 
12.7 Les sessions de l’Assemblea General se celebraran a la seu del Consell 
Comarcal, tret que per decisió del president, ratificada per l’Assemblea, se celebri en 
alguns municipis de la comarca. 
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12.8 Les convocatòries de les sessions, els ordres del dia, actes, mocions, vots 
particulars, propostes d’acords i dictàmens, es faran en llengua catalana. El tècnic/a 
del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal serà el responsable de la seva 
redacció. 
 

 

TÍTOL III. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 

Article 13. Modificació del Reglament 

El present Reglament podrà ser modificat per iniciativa de la Presidència o bé de 
l’Assemblea General i serà necessari l’acord de les dues terceres parts dels membres 
de l’Assemblea General. 
 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Fins que no es constitueixi el CCCGG i sigui elegida la corresponent Assemblea 
General, les funcions executives del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran de la 
Conca de Barberà seran assumides per una comissió gestora, nomenada per la 
Presidència. 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

En tot allò no previst en aquest Reglament serà d’aplicació amb caràcter supletori la 
normativa reguladora del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, que servirà 
igualment de criteri interpretatiu, i la resta de legislació de règim local. 
 
 
 
 
 

Montblanc, 16 de novembre de 2012 
 


