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-TEXT MODIFICATMoció 6.8.
CP 24/07/2020

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR AL
PLE DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA PER IMPULSAR UN MODEL PÚBLIC I DE QUALITAT A
LES RESIDÈNCIES I EN L’ATENCIÓ A LA GENT GRAN

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En els darrers mesos més de 4.084 persones grans han mort per la COVID-19 a les residències
catalanes i s’han detectat més de 32.000 casos sospitosos d’estar contagiades entre les
treballadores i persones usuàries. La nefasta gestió i les múltiples denúncies presentades al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, han acabat forçant que el Departament de Salut
del Govern de la Generalitat de Catalunya intervingués diverses residències de gent gran, les
quals es trobaven en mans d’empreses privades.
Actualment, de les gairebé 65.000 places de residències de gent gran més d’un 50% d’aquestes
són gestionades per empreses privades. Només un 17% de les places en residències és de
titularitat pública. Mentre això sigui així, serà inevitable que es faci negoci amb el dret a envellir
dignament. Cal, per tant, posar a debat i treballar per un model de gestió i titularitat pública de
les residències i, per això, des del Grup Parlamentari de la CUP s’ha impulsat la Comissió
d’Investigació sobre les residències de gent gran.
A Tarragona, la situació no és gaire diferent a la resta de Catalunya. Comptem amb un total de
762 places de les quals només 117 corresponen a l’únic centre de titularitat i gestió pública de
la ciutat. Els darrers mesos hem patit situacions crítiques com són brots i víctimes mortals a les
residències de Sanitas Mayores i Santa Tecla Ponent.
És evident que a Tarragona tenim un dèficit de places en residències per la gent gran i que és
necessari crear nous equipaments per poder donar resposta a la demanda creixent d’aquest
tipus de servei i així acabar amb les llistes d’espera. Ara bé, aquest servei essencial s’hauria de
poder garantir mitjançant una prestació directa de l’administració pública. Aquesta és la única
manera de poder fiscalitzar correctament la qualitat del servei i garantir unes condicions laborals
dignes per les treballadores dels centres.
El canvi de model requereix que les residències privades han de passar, sense cap compensació,
a ser part d’una xarxa de residències públiques i d’accés universal. Per tal d’assolir aquest
objectiu, des de les entitats locals es pot començar a capgirar la situació no perpetuant un
sistema que s’ha evidenciat obsolet.
És per aquests motius que la CUP de Tarragona presenta davant del Consell Plenari l’adopció
dels següents ACORDS:
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PRIMER. Que l’Ajuntament de Tarragona aturi definitivament el Pla Especial urbanístic de canvi
d’ús d’una finca municipal qualificada d’equipament escolar ubicada al carrer Mercè
Rodoreda número 19 de Tarragona, el qual comportaria la cessió de la finca durant 50
anys a una empresa multinacional, Domus VI, que hi construirà i gestionarà una
residència privada per a la gent gran.
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SEGON. Que l’Ajuntament de Tarragona insti el govern de la Generalitat a la construcció urgent
i posterior gestió d’una segona residència per la gent gran 100% pública a Tarragona.
TERCER. Que l’Ajuntament de Tarragona, insti el govern de la Generalitat a internalitzar la gestió
de la Residència de Grans Discapacitats Físics Sant Salvador, que és de titularitat
pública.
QUART. Que l’Ajuntament de Tarragona, insti el govern de la Generalitat a:
- Internalitzar la gestió de totes les Residències de la gent gran i Centres residencials
per a persones amb discapacitat de titularitat pública.
- No renovar les concessions a les Residència de la gent gran i Centres residencials per
a persones amb discapacitat de titularitat pública i de gestió privada.
- Avançar a mig termini cap a un model de gestió 100% pública de les Residències de
la gent gran i Centres residencials per a persones amb discapacitat, garantint unes
condicions laborals dignes de les treballadores i un servei de qualitat que respecti el
dret a envellir dignament.
CINQUÈ. Traslladar tots aquests acords a la Generalitat de Catalunya.

Tarragona, 20 de juliol de 2020
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