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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient  número:  M2412022000013 De  suport  als  dictàmens  del  Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat. 
Tràmit relacionat:  Proposta de resolució presentada pels grups municipals del 
PSC-Sant Vicenç en Positiu, Junts x Sant Vicenç, C's, Sant Vicenç En Comú-
Podem i la regidora no adscrita, la senyora Lidia Vargas González, de suport als 
dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran.

Atès que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat l’any 
1995 com a òrgan de consulta i participació del col·lectiu de persones grans de la 
comarca. 

Atès  que  entre  les  funcions  del  Consell  Consultiu  es  troben  la  realització 
d’informes,  dictàmens,  recomanacions  i  propostes,  no  preceptius,  sobre  els 
projectes normatius o d’altres accions que afectin a les persones grans.

Atès que durant el 2021 el Consell Consultiu ha elaborat els següents dictàmens: 

1. La bretxa digital (annex 1).
2. La sanitat que mereixem (annex 2).
3. La Llei de Gent Gran de Catalunya, més necessària que mai (annex 3).

Atès  que  aquests  dictàmens  que  van  ser  aprovats  per  l’assemblea  anual  del 
Consell  Consultiu,  que  es  celebrà  el  passat  16  de  desembre  de  2021,  i 
posteriorment per unanimitat dels grups polítics que conformen el Ple del Consell 
Comarcal, el 24 de gener de 2022.

Atès que els dictàmens recullen importants reivindicacions de les persones grans 
del Baix Llobregat, com per exemple la promoció al Parlament de Catalunya d’una 
llei que reculli les especificitats d’aquest grup de població, en la línia d’altres lleis 
aprovades en els darrers anys, com la de joventut o la d’infància i adolescència.

Atès  que,  per  a  l’assoliment  de  les  reivindicacions  que  contemplen  aquests 
dictàmens,  el  conjunt  de delegades i  delegats del  Consell  Consultiu  considera 
indispensable el suport del Consell Comarcal i dels ajuntaments de la comarca.

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:

ACORDS
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Primer.- Donar suport als dictàmens aprovats pel Consell Consultiu de la Gent 
Gran del Baix Llobregat.

Segon.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi 
compliment.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat

Sant Vicenç dels Horts, 16 de maig de 2022
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