
 

 

MOCIÓ PER A UNA RESIDÈNCIA PÚBLICA PER A LA GENT GRAN. 

 

Segons l'OMS estem sortint de la pandèmia de la COVID-19. I el record que ens ha deixat 
entre altres coses, és l'elevada mortalitat de persones grans, així com s'ha fet palesa 
també la solitud en la qual s'han trobat. La cura dels/les nostres àvies ens ha posat 
davant dels ulls una realitat de mancances i necessitats bàsiques a les residències en la 
seva majoria privada o concertada al municipi de Tarragona. 

El Tarragonès té només un 8,64% de places de residència de gestió pública, front una 
mitjana a Catalunya d'un 17,20%, mentre que les capitals de la resta de demarcacions 
catalanes tenen un percentatge molt més elevat de places de gestió pública (Gironès 
44,66%, Barcelonès 16,84% i Segrià un 16,84%.) 

A això hem d'afegir la construcció d'una residència de gestió privada a la Vall de 
l'Arrabassada, lamentablement en sòl municipal, i de l'anunci de construcció d'una altra 
residència també privada a la zona de Ponent. 

La pandèmia ha demostrat que les residències són una peça clau en l'atenció a les 
persones grans i que la gestió pública garanteix la qualitat del servei de forma molt més 
òptima que la privada. 

El Tarragonès ocupa el 7è lloc per la cua de totes les comarques de Catalunya en 
percentatge de places de gestió pública, tenint en compte que els primers llocs els 
ocupen comarques amb molt poca població. 

Pel que fa a la població de seixanta-cinc anys o més Tarragona ciutat té actualment 
25.287 persones, de les quals 4.056 tenen més de vuitanta-cinc anys. Mentre que una 
ciutat com Girona té 16.617 persones majors de 65 i 2.823 majors de 85. En canvi, 
Tarragona té 117 places de gestió pública mentre que Girona en té 519.  

Es constata doncs una mancança de places de gestió pública a l'àmbit  del Tarragonès i, 
en concret, a la seva capital, Tarragona i al mateix temps el nombre creixent de persones 
d'edat avançada que poden necessitar aquest servei. El fet que s'hagin anunciat o 
s'estiguin construint residències privades és un clar exemple d'aquesta necessitat. 

D'altra banda, a partir de determinat nivell de dependència la Generalitat finança les 
places en règim de concert, de manera que el cost principal és assumit per les finances 
públiques que passen a finançar a les empreses privades propietàries de les residències. 
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És per això que demanem al consell plenari, l'adopció dels següents acords: 

 

1.- Que l'Ajuntament de Tarragona insti a la Generalitat acordi i destini els fons 
necessaris per a la construcció o rehabilitació d'un espai existent d'una residència de 
persones grans de gestió pública a la ciutat de Tarragona. Aquesta residència haurà de 
complir els nous requisits establerts a l'acord marc estatal sobre residències i procurar 
un tracte personalitzat i garantir al màxim l'autonomia de les persones grans. Així 
mateix, aquesta residència haurà d'incloure un centre de dia per atendre a aquelles 
persones que no necessitin un canvi residencial.  

2.- Que l'Ajuntament de Tarragona cedeixi gratuïtament a la Generalitat el sòl o un 
edifici per a la ubicació d'aquesta residència. La ciutat de Tarragona disposa de diversos 
edificis de titularitat pública buits o altres espais (solars) que podrien, un cop realitzat 
l'estudi tècnic d'idoneïtat constituir la ubicació d'aquesta residència.  
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