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MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LES RESOLUCIONS 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, així com de les entitats 
cíviques i de serveis socials relacionades amb els temes de vellesa 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 el col· lectiu de persones grans. 
 
Atès que durant el 2015 les dues comissions de treball del Consell Consultiu han elaborat els 
següents dictàmens: 
 
1. Polítiques socials d’habitatge, per un habitatge digne. 
2. Mobilitat, transport i gent gran. 
3. Oficines de farmàcia al Baix Llobregat. 
4. Serveis residencials i d’atenció a la gent gran al Baix Llobregat. 
 
Atès que aquests dictàmens que van ser aprovats per l’assemblea anual del Consell Consultiu, 
que es celebrà el passat desembre, i proposats per a la seva aprovació pel Ple del Consell 
Comarcal, i posteriorment pels ajuntaments de la comarca. 
 
Atès que els dictàmens recullen importants, i en alguns casos històriques reivindicacions de les 
persones grans del Baix Llobregat, com per exemple la promoció al Parlament de Catalunya 
d’una llei que reculli les especificitats del col· lectiu, en la línia d’altres lleis aprovades 
recentment com la de joventut o la d’infància i adolescència. 
 
Atès que al Baix Llobregat hi ha actualment prop de 133.000 persones amb 65 anys o més, el 
que suposa més d’un 16% del total de la població de la comarca, i que la previsions indiquen 
que en 10 anys aquest percentatge s’elevarà més enllà del 21%, o el que és el mateix, gairebé 
170.000 persones. Sant Just Desvern té índexs més elevats que a la resta de la comarca, i en 
concret, a la nostra població, el 18,1% de la població té 65 anys o més. 
 
Atès que, per a l’assoliment de les reivindicacions que contemplen aquests dictàmens, el 
conjunt de delegades i delegats del Consell Consultiu, entre els quals hi ha representants de 
Sant Just Desvern, considera indispensable el suport del Consell Comarcal i dels ajuntaments 
de la comarca. Per tot això, l’Ajuntament de Sant Just Desvern, a proposta dels grups 
municipals d’ERC adopta els següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Donar suport a les resolucions aprovades pel Consell Consultiu de la Gent Gran del 
Baix Llobregat. 
Segon.- Donar trasllat d’aquestes resolucions a les administracions i organismes competents 
en matèria d’habitatge, pobresa energètica, mobilitat i transport, infraestructures, oficines de 
farmàcia i serveis residencials i d’atenció a la gent gran. 
Tercer.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi compliment 
com més aviat millor. 
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords i del contingut de les resolucions al Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea d’Atenció a les Persones de 
la Diputació de Barcelona, als trenta ajuntaments del Baix Llobregat i a tots els grups polítics 
amb representació al Parlament de Catalunya. 


