La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Marta Puig i Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de
març de 2019, per unanimitat, adoptà el següent acord, a reserva dels termes que
resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat amb l'article 206 del
Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals d’ERC,
CUP, CDC i IMC, amb el text següent:
“9. Moció de suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del
Baix Llobregat

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 2018 les dues comissions de treball del Consell Consultiu han
elaborat els següents dictàmens:
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1. Blindem el sistema públic de pensions, volem una Llei de Gent Gran a Catalunya
(annex 1).
2. L’abús de medicaments, un perill quotidià per a les persones grans (annex 2).
Atès que aquests dictàmens que van ser aprovats per l’assemblea anual del Consell
Consultiu, que es celebrà el passat desembre.
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 del col·lectiu, en la línia d’altres lleis aprovades en els darrers
anys, com la de joventut o la d’infància i adolescència.
Atès que al Baix Llobregat hi ha actualment prop de 140.000 persones amb 65 anys o
més, el que suposa més d’un 17,8% del total de la població de la comarca, i que les
previsions indiquen que al 2026 aquest percentatge s’elevarà més enllà del 22%, o el
que és el mateix, gairebé 175.000 persones.
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.
S’acorda:
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22/03/2019 L'alcaldessa

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.
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Primer.- Donar suport a les resolucions aprovades pel Consell Consultiu de la Gent
Gran del Baix Llobregat.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a les
entitats de gent gran del municipi.
Tercer.- Iniciar les accions d’acompanyament que s’escaiguin per tal de donar-hi
compliment com més aviat millor.”
“Vots a favor: Mireia Moreno Redondo (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU),
Manel Ripoll i Puertas (MPC), Pol Ejarque i Cortés, Jordina Ribó Garriga (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel
i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta,
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme
Benito Gómez (PSC).

S’adopta l’acord per unanimitat.”
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I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
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