
REGLAMENT DEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DE LA 
COMARCA DEL RIPOLLÈS 
 
 
Article 1. Creació 
Es crea el Consell Consultiu de la Gent Gran de la Comarca del Ripollès, com a 
òrgan de participació, col·laboració voluntària i vehicle d’informació de l’activitat 
comarcal en temes de la vellesa. El Consell Consultiu de la Gent Gran de la 
Comarcal del Ripollès s’adscriu orgànicament al Consell Comarcal del Ripollès. 
 
Article 2. Òrgans 
El Consell Consultiu de la Gent Gran actuarà en dos òrgans col·legiats: el Plenari i la 
Comissió Executiva. 
2. El Plenari tindrà la composició següent: 

President: el president del Consell Comarcal 
Vicepresident 1r: delegat comarcal del Consell de Gent Gran de Ripoll 
Vicepresident 2n: delegat del Consell Comarcal, Secció de Benestar Social 
Secretari: responsable de l’Oficina de Benestar Social del Ripollès 
Vocals: 
- 2 representants del Casals de la Gent Gran de Camprodon 
- 2 representants de la Llar de Gent Gran de Sant Pau de Segúries. 
- 2 representants de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de St. Joan Abadesses 
- 2 representants de l’Associació de Gent Gran de Ripoll 
- 2 representants del Club Casal dels Avis 
- 2 representants de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Campdevànol 
- 2 representants de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Ribes de Freser 
- Coordinadora comarcal de les assistentes socials 
- Assistenta Social de Ripoll 
- Alcalde o qui delegui dels ajuntaments petits 
- Representant de Creu Roja 

3. La Comissió Executiva tindrà la composició següent: 
President o presidenta: El vicepresident o vicepresidenta del Consell Consultiu de 
la Gent Gran o persona en qui delegui. 
Vocals: Un representant de cada Casal o entitat de la Gent Gran que formen part 
del plenari. 
Secretari o secretària: El responsable de l’Oficina de Benestar Social del Ripollès. 

 
Article 3. Règim de sessions 
1. Les sessions del Consell Consultiu de la Gent Gran de la comarca del Ripollès 
poden ser ordinàries o extraordinàries. 
 
2. El Consell Consultiu té sessió ordinària cada dos mesos. No caldrà convocar-la 
quan, a judici de la Presidència, no hi hagi qüestions a debatre, o quan siguin de 
poca o nul·la importància. 
 



3. El Consell Consultiu té sessió extraordinària quan el president ho decideix o quan 
ho demana, com a mínim, una quarta part dels seus membres. 
 
Article 4. Funcions 
1. Les funcions del Consell Consultiu de la Gent Gran de la comarca del Ripollès 
seran: 
- Elaborar els informes tècnics, els estudis i els dictàmens que se sol·licitin. 
- Preparar millores del sistema de serveis socials, en l’àmbit de l’atenció social a la 

gent gran. 
- Fomentar la coordinació de les actuacions realitzades en temes de vellesa a la 

comarca. 
- Desenvolupar totes aquelles activitats necessàries per tal de sensibilitzar la 

societat respecte a la situació social de la gent gran. 
 
2. Les funcions encomanades poden implicar la participació puntual del Consell 
Consultiu en relació, exclusivament, amb els òrgans deliberants i consultius del 
Consell Comarcal. 
 
Article 5. Organització en comissions 
El Consell Consultiu de la Gent Gran de la Comarca del Ripollès s’estructurarà en 
les comissions de treball següents: 
- Comissió tècnica, formada per tècnics de les entitats i institucions de la comarca. 
- Comissió per al foment d’activitats. 
- Comissió per a l’estudi del tema residencial a la comarca del Ripollès. 
 
Així mateix es podran crear altres comissions sectorials o temàtiques per a l’estudi i 
l’anàlisi de la matèria que es consideri necessària. 
 
Les diferents comissions estaran integrades per la gent afectada o interessada en els 
diferents temes. 
 
Article 6. Adopció d’acords 
Les decisions que hagi de prendre el Consell Consultiu de la Gent Gran en relació 
amb les matèries atribuïdes, s’hauran d’adoptar amb el quòrum de la majoria simple. 
 
Article 7. Normativa supletòria 
El Consell Consultiu es regirà per aquest Reglament, i en tot allò que no hi estigui 
previst, supletòriament, pel Reglament orgànic comarcal i la normativa reguladora 
del règim local. 
 
Disposició final 
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
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