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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número:  M2412023000004 Sobre la construcció de la residència a 
Sant Vicenç dels Horts . 
Tràmit relacionat:  Proposta de resolució presentada pels grups municipals del 
PSC -  Sant  Vicenç  en  Positiu  i  Sant  Vicenç  en  Comú –  Podem en  nom de 
l’Agrupació de Dones Sàvies de Sant Vicenç dels Horts, sobre la construcció de la 
residència a Sant Vicenç dels Horts.

El Baix Llobregat així com la resta de territoris de l’Estat Espanyol està vivint un 
fenòmen peculiar durant les últimes dècades.  La primàmide poblacional s’està 
invertint i  les polítiques del futur i  del present han de girar al voltant d’aquesta 
situació.

Cada cop hi ha més gent gran a la nostra comarca i als nostres municipis i això, 
en part, és una noticia positiva,  fruit de que, cada cop més, l’esperança de vida 
és  major  gràcies   als  avenços  mèdics  i  en  tot  el  que  té  a  veure  amb  la 
conscienciació de la salut.

Segons dades del, INE, el 2050 es preveu que les persones majors de 50 anys 
seran el grup poblacional més nombrós.  Aquest creixement,  sumat al  context  
produït per la pandèmia de la Covid-19, han posat en evidència les mancances 
dels models assistencials i socials actuals.

Que cada cop hi hagi més gent gran als nostres pobles i ciutats provoca que els 
serveis públics de qualitat siguin més necessaris que mai.  Les persones grans 
són, en termes generals, un grup poblacional que necessita un acompanyament 
major que no pas els joves o els adults,           

La  política de futur  i  del  present  ha  de girar  entorn  de les cures,  un sistema 
comunitari i de proximitat que faci que la gent gran no hagi de desplaçar-se fora 
del municipi  per assistir  a les seves consultes mediques,  situació que genera 
moltes complicacions i que provoca que aquests procediments s’allarguin més del 
necessari.  En aquest sentit,  les dones són encara més perjudicades.

Al  6è  Congrés  de  les  Dones  del  Baix  Llobregat,  celebrat  el  passat  més  de 
novembre,  es va fer èmfasi en aquesta discriminació que pateixen les dones en 
l’àmbit de la salut,  on els símptomes de les dolències  més feminitzades s’han 
menystingut  i  s’han  identificat  com psicosomàtics  o  trastorns  psicològics  i  les 
seves dolències.
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En el cas concret de Sant Vicenç dels Horts, segons les dades de l’IDESCAT, 
gairebé el 20% de la població és major de 65 anys, on, a més, un 56% són dones, 
representant així un grup força important.

Sant Vicenç,  necessita incrementar i millorar les polítiques d’assistència i cures a 
les persones grans. Cal facilitar els procediments i treure al màxim d’obstacles 
possibles per dignificar la vida d’aquestes persones,  així  com elles i  ens han 
facilitat tantes coses a nosaltres.

Seguint  aquesta línea,  Sant  Vicenç necessita   que la  futura residencia estigui  
totalment  adaptada  a  les  noves  condicions  acordadades  entre  l’Estat  i  les 
Comunitats  Autònomes.   Una  residencia   amb  preus  més  accessibles  que 
permetin que tota la ciutadania tingui el dret de viure els últims anys de la seva 
vida de manera digne.

Per a treballar en la construcció d’aquesta residencia,  cal que la Generalitat de 
Catalunya  acordi  amb  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  el  nombre  de  places 
assignades  i  posi  els  diners  necessaris  per  la  seva  construcció,   ja  que  les 
competències residencials són autonòmiques.

Es per això que, des de l’Agrupació de Dones Sàvies de Sant Vicenç dels Horts 
demanem al Govern de la Generalitat que s’impliqui el més aviat possible en la 
construcció d’una infraestructura tant necessària per un municipi cada cop mes 
envellit,  com és una residència.

Però Sant Vicenç no pot aturar-se aquí. El futur planteja nous reptes i arran del 
context actual han sorgit noves alternatives d’habitatge per a  persones grans com 
són els coneguts com a models “senior living”.  Models alternatius que combinen 
habitatges particulars,  amb alguns aspectes i serveis medicalitzats bàsics,  que 
són més adequats per aquelles persones grans en situació de dependència lleu. 
Un  escenari  que  s’hauria  de  començar  a  contemplar  pel  futur  en  el  nostre 
municipi.

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

ACORDS

PRIMER.   Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a superar la declaració 
d’intencions presentada l’any 2019 i fer un document vinculant jurídicament per tal 
de garantir el concert econòmic de les places publiques de la futura residència de 
Sant Vicenç dels Horts.

SEGON.   Instar  a  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç dels  Horts  a,  un  cop existeixi 
compromís jurídic i vinculant per par de la Generalitat de Catalunya pel concert 
econòmic de les places públiques,  iniciï els tràmits de construcció de l’edifici.
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TERCER.  Instar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a fer un replantajament 
sobre el model assistencial i de cures del nostre municipi.

QUART.   Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya,  al Consell Comarcal del Baix Llobregat,  Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, tots els casals i esplais de gent gran 
de Sant Vicenç dels Horts, Consell de la Gent Gran de Sant Vicenç dels Horts i a 
l’Agrupació de Dones Sàvies de Sant Vicenç dels Horts.

Sant Vicenç dels Horts, a data de signatura electrònica 
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