
premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

  13/07/2017 

Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CSQP SOBRE LA SITUACIÓ DE LES RESIDÈNCIES 

DE GENT GRAN 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Disposar d’uns nous plecs que permetin convocar, durant aquest mes de 

juliol, un nou concurs per l’any 2018 a les 5 residències públiques 

gestionades per la UTE INGESAN ASPROSEAT amb les ràtios de personal 

gerocultor adequades a la situació real del avis i àvies. 

 

2) Mentre no s’adjudiqui el nou concurs a les 5 residències públiques, obligar a 

la UTE INGESAN ASPROSEAT a resoldre de manera immediata totes les 

deficiències denunciades pels familiars:  

a) Augmentar el nombre de gerocultors/es d'acord amb la referència de 

ràtio 1 a 10 que hi havia abans d'aplicar reduccions de personal 

d'atenció directa en el contracte vigent  

(INCORPORA ESMENA 1 de JXSI) 

 

b) Garantint uns nivells adequats de neteja, material, qualitat alimentària, 

atenció mèdica i substitució del personal en cas de vacances/absències, 

etc.  

 

3) En el marc de l’actualització de la Cartera de Serveis Socials, congelada des 

de 2010: 

 

3.1) Iniciar un procés de revisió de les ràtios de personal, especialment 

d’atenció directa, que han de complir els centres residencials 

d’atenció a les persones grans i centres de dia de finançament públic, 

especialment pel que fa a cobertura de personal, i a les seves 

condicions professionals i laborals. 

(INCORPORA ESMENA 1 PSC) 

Aprovat:  Unanimitat (126 vots a favor) 

 

3.2) Millora de les tarifes públiques dels serveis d’atenció a persones 

grans, incorporant clàusules que condicionin que almenys un 60% 

d’aquest increment anirà destinat a la millora de l salari dels 
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treballadores/res, especialment d’aquells/es amb salaris més baixos, i 

que la resta de l’increment es destinarà únicament a la millora del 

servei que es presta als usuaris.   

(TRANSACCIÓ AMB ESMENA 1 CUP i ESMENA 1 C’S) 

Aprovat:  66 vots a favor (CS, PSC, CSQP, PPC i CUP), 60 

abstencions (JxSí i no adscrit) 

 

3.3) Suspendre l’Acord de flexibilització de ràtios signat entre l’ICASS i les 

principals patronals d’atenció residencial i diürna l’any 2012. 

 

4) Prendre les iniciatives necessàries, com a Autoritat Laboral, per a facilitar la 

signatura del Conveni de Dependència Català, que inclogui una significativa 

dignificació de les condicions laborals i professionals del personal del 

sector. 

 

4.bis) Exercir de forma efectiva les competències en matèria d'inspecció 

laboral que corresponen a la Generalitat de Catalunya a efectes de 

comprovació i vigilància de compliment en matèria de condicions laborals. 

(nou punt incorporat via ESMENA 2 C’S) 

 

5) Establir en el marc de la contractació pública de serveis a les persones, els 

següents condicionants: 

 

5.1) Per a evitar casos de baixes temeràries, el preu econòmic en cap cas podrà 

ser determinant a l’ hora de l’adjudicació, i s’incorporarà als Plecs, quan hi hagi 

diferents criteris d'adjudicació, paràmetres que comportaran que una oferta sigui 

considerada anormal o desproporcionada. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 3 DE JXSI I ESMENA 2 DE LES CUP 

 

5.2) Les penalitzacions i sancions adequades a la importància del servei públic 

que es vol contractar i als danys sobre les persones fràgils que es causen 

per una mala execució del contracte. 

 

5.3) Que es tingui en compte, a l’hora de l’adjudicació del servei, la necessitat 

de garantir la qualitat, la continuïtat, l’accessibilitat, l’assequibilitat, la 
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disponibilitat i la exhaustivitat dels serveis, i les necessitats específiques de 

les distintes categories d’usuaris, inclosos els grups desafavorits i 

vulnerables. 

Aprovat:  Unanimitat (126 vots a favor) 
 

5.4) L’establiment d’estàndards per a la millora de la qualitat del servei, també 

pel que fa a les condicions de treball en que es presten, així com la 

implantació d’indicadors de seguiment dels processos d’atenció a les 

persones usuàries. Es determinarà al Plec el número mínim de treballadors i 

les treballadores que hauran de fer efectiu el servei durant tota l'execució; 

el número mínim d'hores de treball que significa el servei; les condicions 

laborals que seran d'aplicació durant tota l'execució. Al respecte resultarà 

d'aplicació l'article 2.3 de la Moció subsegüent a la interpel·lació al Covern 

sobre capitalisme, treball i vida aprovada pe! present Parlament. 

( INCORPORA ESMENA 4 CUP ) 

Aprovat:  116 vots  a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, CUP i no adscrit) i 

10 abstencions (PPC) 

 

5.5) La responsabilitat d’inversió en el manteniment de les infraestructures i 

instal·lacions. 

 

5.6) Fer complir l’obligació de realitzar i presentar una auditoria econòmica 

signada i validada de les entitats i empreses concessionàries. 

(TRANSACCIÓ ESMENA 6 DE JXSI) 

Aprovat:  Unanimitat (126 vots a favor) 
 

5.7) La prevalença de les entitats dels tercer sector, sense afany de lucre i de 

caràcter associatiu, en la prestació de serveis d’ atenció a les persones.  

Aprovat:  92 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP, CUP i no adscrit) i 34 

abstencions (Cs i PPC) 

5.8) Garantir que en els equipaments residencials es compleixin les obligacions 

dels gestors de residències públiques i/o concertades establertes en el 

contracte d'adjudicació de la gestió del centre. 

(NOU PUNT INCORPORAT VIA ESMENA 2 PSC) 
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6) Avaluar, abans de finalitzar 2017, la qualitat i l’eficiència del servei que es 

presta a les residències per a la gent gran de titularitat pública de tot 

Catalunya 

(inclou ESMENA 5 CUP )  

 

7) Incrementar els mecanismes de vigilància i control de l’execució de la 

prestació de serveis. 

 

8) Reforçar les inspeccions als centres, incloent-hi entrevistes amb les 

treballadores sense la direcció al davant. I també en el cas d’inspeccions 

rutinàries, intercalar inspeccions amb preavís i d’altres no avisades  
(TRANSACCIÓ AMB ESMENA 9 DE JXSI) 

 

9) Seguir potenciant mecanismes democràtics de participació de familiars, 

veïns i veïnes en el funcionament dels centres, fomentant la dinamització 

dels consells de participació de centre en allò relatiu a la periodicitat de 

reunions –garantint-ne una per trimestre- i a la representativitat de les 

famílies. 

(TRANSACCIÓ AMB ESMENA 10 DE JXSI) 

 

10. Garantir un punt d'atenció presencial d'atenció a les persones grans usuàries 

de residències i llurs famílies, on es doni atenció personalitzada per tal de recollir 

les queixes, propostes de millora i suggeriments d aquestes persones. 

(NOU PUNT INTRODUÏT VIA ESMENA 4 PSC) 

  

11. Donar compliment als acords aprovats en la Moció 46/XI del Parlament de 

Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran, de Juliol de 2016 

(NOU PUNT INTRODUÏT VIA ESMENA 5 PSC) 

 

Aprovat:  Unanimitat (126 vots a favor) 


