
 

 

 
 
 

 
REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL DE LA GENT GRAN DEL VALLÈS 
ORIENTAL 
 
PREÀMBUL 
 
L’1 de desembre de 1989 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va constituir 
l’Assemblea consultiva de la gent gran del Vallès Oriental, amb l’objectiu de crear una comissió 
de participació que permetés un contacte directe amb les entitats i associacions en què hi 
participés gent gran al territori del Vallès Oriental. 
 
La constitució d’aquest òrgan obeí a la voluntat del Consell Comarcal de conèixer la situació de 
les persones grans al territori abans d’elaborar els plans d’actuació comarcal, motiu pel qual es 
considerà que aquest òrgan esdevindria una eina útil per a l’intercanvi d’informacions i 
suggeriments. 
 
El Ple del Consell Comarcal del 22 de març de 2006 va aprovar les Normes Internes de 
Funcionament del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental.  
 
La funció originària de l’òrgan és la de consulta. En els últims temps les accions dutes a terme 
pel Consell Consultiu de la Gent Gran han evolucionat cap a un rol més actiu per part dels seus 
membres, amb més participació al territori i posant èmfasi en la necessitat que les persones 
grans siguin visibles en els diferents àmbits que els envolta. Amb l’aportació de coneixement i 
experiència de les persones que formen part de l’òrgan, s’ha incrementat la seva participació  
amb la consecució de funcions més dinàmiques que inclouen la mobilització, prevenció, 
sensibilització, etc. Alhora, aquestes accions han contribuït a la promoció del respecte i el 
reconeixement de les persones grans en la societat actual. 
 
Així mateix, l’article 92 del Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i en 
relació amb els articles 155 i 156 del mateix text, estableix la fórmula de participació ciutadana 
dels consells sectorials de participació, essent el Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental 
regulat en aquest Reglament orgànic un d’aquests consells. En aquest sentit, el Consell de la 
Gent Gran del Vallès Oriental és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter 
consultiu, per tal de facilitar i fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a participar en 
els assumptes públics. 
 
L’article 93 del mateix Reglament Orgànic del Consell Comarcal regula el procediment de creació 
d’aquests òrgans sectorials, així com l’estructura mínima necessària dels reglaments que 
regularan el funcionament intern dels consells sectorials i la seva aprovació. 
 
Per tant, l’aprovació d’aquest Reglament té el seu fonament en donar cabuda l’evolució del 
Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental a l’actualitat, i alhora, adequar normativament les 
seves normes internes de regulació a allò previst en el nou Reglament orgànic del Consell 
Comarcal. El reglament preveu, entre altres, establir els canals organitzatius i de participació en 
el si del propi Consell consultiu i els seus òrgans de govern i representació, així com les seves 
funcions i competències per a millorar les iniciatives de l’àmbit de la gent gran. 
 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Article 1. Objecte. 
 
1. El Reglament del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental té per objecte regular el seu 

règim organitzatiu i de funcionament.  

 



 

 

 

 

2. La finalitat d’aquest reglament és establir els canals organitzatius i de participació en el si del 

propi Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental i els seus òrgans de representació, així com 

les seves funcions i les seves competències. 

 
Article 2 . Òrgan de consulta i de participació. 
 
1. El Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental és un òrgan de caràcter informatiu, consultiu i 

de proposta del Vallès Oriental, sent un consell sectorial de participació de caràcter 

permanent. 

 
2. La naturalesa del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental té relació amb al Consell de la 

Gent Gran de Catalunya. 

 
Article 3 . Règim i funcions. 
 
1. El Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental s’adscriu orgànicament a la Presidència del 

Consell Comarcal. 

 
2. El Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental és un òrgan de participació integrat per les 

entitats que en formen part, i vetlla per la seva protecció, el foment d’atencions assistencials, 

d’activitats participatives i d’integració social de la gent gran de la comarca. Tot això, d’acord 

amb els article 92, 93, 155 i 156 del Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, en relació amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 

 
3. Les funcions són l’elaboració d’informes i l’elevació de propostes i de suggeriments al Consell 

Comarcal en temes d’interès comarcal que afectin a la gent gran.   

 
 
TÍTOL II. OBJECTIUS 
 
 
Article 4. Objectiu general. 
 
L’objectiu general del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental és buscar una gran implicació 
de tots els sectors per tal de trobar mesures que permetin avançar cap a una societat més ben 
preparada pel que fa a l’envelliment de les persones, les seves necessitats presents i futures i el 
seu benestar, així com aconseguir més participació al territori per tal que les persones grans 
siguin visibles en els diferents àmbits. 
 
Article 5 . Objectius específics. 
 
El Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental ha de contribuir a assolir els objectius específics 
següents: 
 
a) Evolucionar i reflectir el dinamisme i les funcions que es volen desenvolupar. 

b) Fer activitats preventives, de sensibilització i de mobilització social. 

c) Recollir i gestionar les demandes i propostes de millora i d’actuació dels seus membres, i 

altres agents del territori. 

d) Establir canals de participació i comunicació amb el Consell de la Gent Gran de Catalunya, 

per fer arribar informes, posicionaments i propostes que emanin dels treballs d’aquest 

Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

e) Promoure projectes de gent gran. 



 

 

 

f) Crear espais de debat, reflexió i intercanvi de bones pràctiques que responguin als interessos 

comuns de l’àmbit de la gent gran. 

 
 
TÍTOL III . ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
 
Article 6 . Òrgans de govern.  
 
Els òrgans del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental són: 
 
a) L’Assemblea General.  

b) La Comissió Permanent. 

c) La Presidència i la Vicepresidència. 

 
 
CAPÍTOL I. DE L’ASSEMBLEA GENERAL 
  
Article 7 . L’Assemblea General. 
 
L’Assemblea General està integrada pels membres següents: 
 
a) El president o la presidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental que presidirà 

l’Assemblea general, o conseller o consellera comarcal del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental en qui delegui. 

b) El vicepresident o la vicepresidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

c) Els/Les membres de la Comissió Permanent del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

d) Un representant de cada entitat que forma part del Consell de la Gent Gran del Vallès 

Oriental.  

e) Secretaria tècnica. 

 
Article 8. Nomenament, substitució i durada del nomenament dels representants de les entitats 
que formen part de l’Assemblea general. 
 
1. El nomenament i la substitució dels representants de les entitats que integren l’Assemblea 

general ha de ser objecte d’acord exprés per part de les entitats respectives  a les quals 

pertanyi i n’hagi estat escollit. Aquest acord s’ha de comunicar al Consell Comarcal del Vallès 

Oriental a través del registre general. L’acord també nomenarà una persona suplent. 

 
La durada màxima de l’acord de nomenament i la seva suplència és de 4 anys, sense 
perjudici que pugui prorrogar-se mitjançant acord exprés de l’entitat a la qual representa, i 
que haurà de ser comunicat al Consell Comarcal del Vallès Oriental a través del registre 
general. Les entitats procuraran no nomenar els mateixos representants més de dos mandats 
consecutius. 
 
Els representants de les entitats que integren l’Assemblea general que per qualsevol 
circumstància perdin llur condició deixen de formar part automàticament de l’Assemblea 
general. 
 
Així mateix, L’entitat que deixi de formar part del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, 
els seus representants també perdran la seva representació automàticament. 

 
2. Poden incorporar-se a l’Assemblea general noves entitats que treballin i participin i tinguin 

relació en l’àmbit de la gent gran, sempre i quan tinguin una implantació territorial a la  

 



 

 

 

comarca. S’entén per “gent gran” el pas que representa el començament de la jubilació cap 

a la vellesa. 

 

En tot cas, per fer-se efectiva, la incorporació de noves entitats ha de ser aprovada per 

l’Assemblea general del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, prèvia sol·licitud per 

escrit davant del Consell Comarcal del Vallès Oriental manifestant la voluntat de formar part 

del Consell de Gent Gran del Vallès Oriental. 

 

Un cop aprovada per l’Assemblea general la incorporació de l’entitat al Consell de la Gent 

Gran del Vallès Oriental, el President del Consell Comarcal mitjançant un Decret actualitza 

la relació de membres del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental i el fa públic a l’e-tauler 

del Consell Comarcal. 

 

L’entitat nomena a un representant i un suplent que la representarà a l’Assemblea general 

del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. L’acord del nomenament d’aquests membres 

s’ha de presentar al registre general del Consell Comarcal. 

 
3. També poden ser membres del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental els casals d’avis 

o casals de gent gran. 

 
4. La secretaria tècnica assisteix a l’Assemblea general amb veu però sense vot. 

  
Article 9. Funcions. 
 
Les funcions de l’Assemblea General són: 
 
a) Promoure i participar en la definició de les necessitats comarcals que facin referència a la 

gent gran. 

b) Informar dels projectes comarcals que afectin a la gent gran i proposar que es sotmetin a la 

consideració del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

c) L’aprovació anual del programa d’actuació i de l’informe-memòria de les activitats realitzades. 

d) Elegir els i les membres de la Comissió Permanent que correspongui, i procedir a la 

renovació, si s’escau, cada quatre anys. Així mateix, revocar o substituir qualsevol dels 

membres de la Comissió Permanent, excepte el president o presidenta i el vicepresident o 

vicepresidenta, i la Secretaria tècnica. 

e) Pot proposar modificacions del Reglament orgànic del Consell de la Gent Gran del Vallès 

Oriental, i serà el Consell Comarcal del Vallès Oriental qui ho aprovi, si s’escau. 

f) Aprovar la creació, si s’escau, de grups de treball entorn a temes concrets i puntuals. En 

aquests grups de treball, s’hi poden incorporar col·laboradors que, pels seus coneixements 

en un tema en concret a tractar, puguin fer aportacions d’interès, encara que no siguin 

membres del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. Aquests col·laboradors tindran veu, 

però no tindran vot. 

g) Aprovar l’admissió de noves entitats al Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental les quals 

tindran representants a l’Assemblea. 

h) Aprovar la baixa d’una entitat membre al Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, els 

representants de les quals també causaran baixa automàticament. 

i) Aprovar les actes de les sessions de l’Assembla General. 

j) Vetllar per l’assoliment dels objectius generals i específics pels quals s’ha creat el Consell de 

la Gent Gran del Vallès Oriental, mitjançant la proposta de realització d’accions concretes 

que seran contemplades dins del programa d’actuació anual. 

k) Exercir el dret a la iniciativa fent propostes a les diverses administracions amb competències 

en matèria de gent gran. 



 

 

 
 
Article 10. Règim de funcionament de l’Assemblea general. 
 
1.  Les sessions de l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental poden 

ser: 

a) Ordinàries. 

b) Extraordinàries. 

c) Extraordinàries de caràcter urgent. 

 
2. De les sessions ordinàries: 

 

L’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental té, com a mínim, una 
sessió ordinària a l’any. 

 
3. De les sessions extraordinàries: 

 

a) L’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental pot celebrar 

sessions extraordinàries quan siguin convocades amb aquest caràcter pel president o 

presidenta a iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una quarta part, com a mínim, del nombre 

legal de membres del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. En aquest últim cas, 

el president o presidenta ha de convocar-la dins el termini de cinc (5) dies hàbils següents 

al de la sol·licitud, i la celebració no es pot endarrerir més enllà d’un mes des que ha 

estat sol·licitada. 

 

b) La sol·licitud de sessió extraordinària presentada per una quarta part, com a mínim, del 

nombre legal de membres del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental s’ha de 

presentar per escrit al Registre d’Entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental. En la 

sol·licitud, s’ha de justificar l’assumpte o els assumptes que la motiven, i s’ha de signar 

per totes les persones que la subscriguin. La relació d’assumptes inclosos en la sol·licitud 

no resta la facultat del president o presidenta de determinar els punts de l’ordre del dia, 

si bé l’exclusió d’algun dels assumptes proposats haurà de ser motivada. 

 
4. De les sessions extraordinàries de caràcter urgent: 

 

L’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental pot celebrar 

sessions extraordinàries de caràcter urgent quan siguin convocades amb aquest caràcter 

pel president o presidenta en els supòsits en què, per raons d’urgència dels assumptes 

a tractar motivats degudament, no es pugui convocar la sessió amb una antelació 

normativament requerida. 

 
5. Convocatòria: 

 

a) Correspon al president o presidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental 

convocar les sessions de l’Assemblea General.  

 

b) La convocatòria es farà per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics a tots els 

membres de l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, 

acompanyada de l’ordre del dia detallant els assumptes a tractar, les condicions de la 

sessió, presencial indicant el lloc de celebració o a distància, i si és el cas, el sistema de 

connexió i els llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir 

i participar-hi. 

 



 

 

 

c) La convocatòria s’ha de notificar amb dos dies hàbils d’antelació a la celebració de la 
sessió, no computant-se, a aquests efectes, els dies de notificació i de celebració de 
l’Assemblea General.  

 
Nogensmenys, no es requereix l’esmentada antelació per a la celebració de sessions 
extraordinàries de caràcter urgent, que caldrà convocar-les amb un mínim de 48 hores 
d’antelació a la celebració de la sessió, computant-se a efectes de càlcul el dia de la 
notificació i el de celebració de l’Assemblea General. 

 
6. Ordre del dia: 

 

L’ordre del dia de les sessions de l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Vallès 
Oriental el fixarà el president o presidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

 
7. En les convocatòries de les sessions de l’Assemblea General s’ha de fer constar que en el 

cas de no existir el quòrum de constitució exigit en primera convocatòria, resta 

automàticament convocada la sessió per a llur celebració, en segona convocatòria, trenta 

minuts més tard. 

 
8. Quòrum: 

 
L’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental es constituirà 
vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència de la meitat del nombre legal dels seus 
membres, o en el mateix dia i en segona convocatòria amb l’assistència d’un terç dels seus 
membres. En tot cas, es requereix l’assistència del president o presidenta, de la Secretaria 
tècnica, o d’aquells que els substitueixin. 

 

9. Votació. 

 
a) El vot és personal i indelegable. 

b) Els acords de l’Assemblea General s’adopten per majoria simple dels membres presents. 

El vot pot emetre’s en sentit afirmatiu, negatiu o abstenció. 

 
En cas d’empat, hi ha una segona votació. De persistir l’empat, dirimeix el vot de qualitat de 
qui ostenti les funcions de president o presidenta. 

 
10. En el cas de ser delegada la Presidència al vicepresident o vicepresidenta, aquest/a només 

votarà com a president/a sense exercir el càrrec de vicepresident o vicepresidenta. 

 
CAPÍTOL II. DE LA COMISSIÓ PERMANENT 
 
Article 11. La Comissió Permanent. 
 
La Comissió Permanent està integrada pels membres següents: 
 
a) El president o la presidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental que la presideix, 

o el conseller o la consellera comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental en qui 

delegui. 

b) El vicepresident o la vicepresidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

c) 8 vocals escollits per l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental 

d’entre els seus membres. 

d) Un màxim de 4 membres en representació de les organitzacions sindicals més 

representatives a la nostra comarca i que acreditin tenir una federació o una secció de gent 

gran. 



 

 

 

e) Secretaria Tècnica.  

 
Article 12. Dels membres de la Comissió Permanent. 
 
1. Els membres de la Comissió Permanent s’escullen d’entre els membres que formen part de 

l’Assemblea general del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, i que prèviament hagin 

presentat la seva candidatura al Consell Comarcal del Vallès Oriental a través del registre 

general. 

 
La durada màxima del seu nomenament és de 4 anys, sense perjudici que pugui prorrogar-
se mitjançant acord exprés de l’Assemblea general del Consell de la Gent Gran del Vallès 
Oriental, pel mateix procediment, o que l’Assemblea general convoqui nou procés d’elecció 
dels membres. 

 
Deixa de formar part de la Comissió Permanent de forma automàtica aquell membre que 
perdi la condició de representant de l’entitat que representa, o bé quan l’entitat a la qual 
representa deixa de formar part del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

 
2. La secretaria tècnica assisteix a la Comissió Permanent amb veu però sense vot. 

 
Article 13. Funcions. 
 
Les funcions de la Comissió Permanent són: 
 
a) Presentar propostes, estudis o projectes a l’Assemblea general del Consell de la Gent Gran 

del Vallès Oriental sobre temes que facin referència a la gent gran de la comarca.  

b) Vetllar pel desenvolupament dels objectius (general i específics) del Consell de la Gent Gran 

del Vallès Oriental. 

c) Realitzar informes no preceptius, sobre actuacions que afectin a la gent gran de la comarca, 

per tal de sotmetre’ls a la consideració de l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran 

del Vallès Oriental. 

d) Emetre informes sobre les necessitats de millora de temes relacionats amb la qualitat de vida 

de la gent gran i elevar les propostes al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

e) Elaborar els informes tècnics i els dictàmens que li siguin sol·licitats pel Consell de la Gent 

Gran del Vallès Oriental o pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

f) Proposar a l’Assemblea general un pla de treball que desenvolupi els objectius del Consell 

de la Gent Gran del Vallès Oriental, i doni resposta a les necessitats manifestades. 

g) Presentar l’informe-memòria de les activitats realitzades amb caràcter anual davant 

l’Assemblea general del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

h) Donar a conèixer les actuacions del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental arreu de les 

entitats de la comarca. 

i) Promoure la realització d’activitats de sensibilització i promoció de la gent gran, per tal de fer 

visible la capacitació i experiència de les persones grans a altres generacions o altres sectors 

de població. 

j) Elaborar propostes de coordinació i proposar prioritats en les actuacions dels temes de gent 

gran a la comarca. 

k) Organitzar i executar activitats de sensibilització, prevenció i promoció de l’envelliment actiu 

o d’altres temes d’interès per la gent gran, en el marc del desplegament del Pla Comarcal de 

la Gent Gran del Vallès oriental.  

l) Donar suport a la creació de noves entitats o Casals de la gent gran, així com fomentar la 

seva incorporació al Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

m) Proposar modificacions al Reglament orgànic del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

 



 

 

 

n) Proposar al president o presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental la persona en 

representació de la comarca del Vallès Oriental a les vocalies del Consell de la Gent Gran 

de Catalunya. 

o) Proposar a l’Assemblea general la constitució de grups de treball en funció dels diversos 

objectius o constituir-los quan sigui un mandat provinent de l’Assemblea general, i vetllar pel 

seu funcionament. 

p) Totes aquelles que li siguin delegades de l’Assemblea general del Consell de la Gent Gran 

del Vallès Oriental. 

 
Article 14. Règim de funcionament de la Comissió Permanent. 
 
El règim de funcionament de la Comissió Permanent del Consell de la Gent Gran del Vallès 
Oriental és el següent: 
 

1. Es reuneix de forma ordinària un cop cada dos mesos. Així mateix, també es pot reunir 

de forma extraordinària o de forma extraordinària amb caràcter urgent. 

2. Els acords es decidiran per majoria simple dels assistents. En cas d’empat, es decidirà 

mitjançant el vot de qualitat del president o de la presidenta, o de la persona que aquest/a 

hagi delegat la seva funció de Presidència. 

3. Les classes de sessions i el règim de funcionament i de convocatòria de la Comissió 

Permanent és el mateix que el regulat per l’Assemblea general amb les especificitats 

establertes en aquest capítol.  

 
CAPÍTOL III. DE LA PRESIDÈNCIA I DE LA VICEPRESIDÈNCIA 
 
Article 15. La Presidència i la Vicepresidència. 
 
1. El president o la presidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental és el president o 

la presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental, o el conseller o consellera comarcal 

del Consell Comarcal del Vallès Oriental en qui delegui. 

 
2. El vicepresident o la vicepresidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental és el 

conseller o consellera de l’Àrea del Consell Comarcal del Vallès Oriental competent amb 

matèria de polítiques socials i d’igualtat. 

 
Article 16. Funcions del president o de la presidenta. 
 
El president o la presidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental té les funcions 
següents: 
 
a) Representar al Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

b) Convocar i presidir les sessions de la Comissió Permanent i de l’Assemblea General, fixar 

l’ordre del dia, moderar els debats i mantenir l’ordre en el transcurs de les sessions. 

c) Decidir mitjançant el vot de qualitat en cas que es produeixi un empat en les votacions de 

l’Assemblea General i de la Comissió Permanent, d’acord amb la regulació prevista en 

aquest Reglament. 

d) Publicar els anuncis escaients que afectin al Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

e) Dirigir el funcionament del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

f) Canalitzar davant els òrgans administratius i institucions corresponents les peticions, 

requeriments i actuacions aprovades per l’Assemblea General o la Comissió Permanent. 

g) Invitar a l’Assemblea General i a la Comissió Permanent, amb veu però sense vot, les 

persones que estimi oportú per enriquir el debat i el coneixement.  

h) Totes les que li siguin expressament delegades per l’Assemblea General. 



 

 

 
 
 
Article 17. Funcions del vicepresident o de la vicepresidenta. 
 
El vicepresident o la vicepresidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental substitueix al 
president o la presidenta en els casos de vacant, d’absència, de malaltia o impediment en 
l’exercici del seu càrrec. 
 
 
CAPÍTOL IV.- DISPOSICIONS COMUNES 
 
Article 18. De la Secretaria tècnica. 
 
Les funcions de secretaria de l’Assemblea General i de la Comissió Permanent les assumeix una 
secretaria tècnica, que assisteix a les sessions amb veu però sense vot, i aixeca les actes 
corresponents. 
 
La Secretaria Tècnica correspon a una persona de l’Àrea del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental competent amb matèria de polítiques socials i d’igualtat i actua com a nexe d’unió i 
comunicació directa amb el Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 
 
Article 19. Pèrdua de la condició de membre del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 
 
1. La condició de membre del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental es perd en els 

supòsits següents: 

 
a) La renúncia expressa i per escrit de l’entitat, dirigida a la Presidència del Consell de la 

Gent Gran del Vallès Oriental a través del registre general del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental. 

 

b) L’acord de l’Assemblea general que aprovi la baixa dels membres, ja sigui per 

incompliment d’aquest Reglament, o quan l’actitud i/o conducta d’aquest sigui ofensiva, 

emeti faltes de respecte, i/o sigui pertorbadora pel bon funcionament del Consell de la 

Gent Gran del Vallès Oriental, o qualsevol altra circumstància fonamentada en dret. 

 

2. La baixa d’una entitat del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, implica la baixa 

automàtica dels seus representants a tots els càrrecs o funcions que se li hagin delegat. 

 

3. En cas de pèrdua de la condició de membre del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, 

el president o presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant un Decret 

actualitza la relació de membres del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental i el fa públic 

a l’e-tauler del Consell Comarcal. 

 
Article 20. Dels Grups de treball. 
 
1.  Definició: 

 
Els grups de treball són òrgans complementaris, depenen directament de la Comissió 
permanent i donen compte del seu treball a aquesta. 

 
2. Designació i composició: 

 
a) La designació i composició d’aquests grups de treball correspon a la Comissió 

Permanent, així com l’establiment de l’àmbit i contingut de treball objecte d’aquestes. 

 



 

 

 

b) Poden formar part d’aquests grups de treball els membres del Consell de la Gent Gran 

del Vallès Oriental i altres persones que, tot i no ser-ne membres, tinguin un paper 

rellevant en la temàtica a tractar, com ara professionals, o entitats identificades en la 

temàtica del grup de treball. 

 
3. Funcions: 

 
Els grups de treball es constitueixen amb funcions concretes i determinades segons les 
matèries a tractar com a unitats de treball per al coneixement, desenvolupament i l’estudi 
dels diversos temes d’interès. 

 
 
Disposició addicional 
 
Un cop hagi entrat en vigor aquest Reglament, mitjançant Decret de Presidència del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental s’estableix la relació de les entitats que són membres de 
l’Assemblea general del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, el qual es fa públic a l’e-
tauler. 
 
 
Disposició derogatòria 
 
Les normes de funcionament del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental que foren 
aprovades pel Ple del Consell Comarcal resten derogades automàticament en el moment en què 
sigui vigent aquest Reglament. 
 
 
Disposicions finals 
 
Primera. 
 
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació integra al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, sempre i quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils als 
quals fa referencia l’article 70.2 en relació amb l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
Segona. 
 
El Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental té una durada indefinida, no obstant això, pot 
dissoldre’s en qualsevol moment per acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Tercera. 
 
El Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental pot aplicar-se de forma supletòria 
a aquest Reglament per a la resolució de dubtes i llacunes especialment pel que fa al règim de 
funcionament, votació i presa d’acords. 

 


