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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 Cs SOBRE LA GESTIÓ DE LES RESIDÈNCIES PER A 

GENT GRAN  (tram. 302-00137/13).  

El Parlament de Catalunya: 

 

1) S’uneix al dolor de les famílies que han perdut un dels seus éssers estimats a 

causa de la pandèmia de Covid-19, i al seu prec d’esclarir la veritat del que va 

ocórrer. 

Aprovat: Per unanimitat (131 vots a favor) 

2) Creu que la gestió de la pandèmia feta per l’Administració de la Generalitat en 

relació amb els ancians que vivien en residències va ser nefasta, tant des del 

punt de vista de la manca de lideratge i d’iniciativa, com de les mancances de 

planificació que es van palesar. 

Aprovat: 68 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, ECP, Cs i PPC) i 63 vots 
en contra (ERC i JxCat) 

3) Creu que la gestió de la pandèmia que van protagonitzar algunes de les 

residències per a gent gran va ser igualment nefasta, pel desgavell que van 

permetre que s’hi ensenyorís, i per la manca de diligència i d’humanitat amb 

què van tractar els ancians malalts. 

Aprovat: 65 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, ECP i Cs), 63 vots en 

contra (ERC i JxCat) i 3 abstencions (PPC) 

4) Reconeix i agraeix l’immens esforç que va fer el personal de moltes residències 

per a gent gran, així com el personal d’urgències, d’atenció primària i d’atenció 

hospitalària, en les cures als ancians que van ser afectats per la pandèmia i que 

tantes vides va salvar. 

5) Afirma que cal depurar responsabilitats, penalment i civilment si escau, per 

totes aquelles conductes que, per acció, omissió o manca de diligència 

inexcusable, hagin provocat la mort de persones ancianes o hagin incrementat 

innecessàriament el seu patiment en els seus últims moments. 

Aprovats: Per unanimitat (131 vots a favor) 
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6) Creu que la pandèmia ha posat de manifest les fortes mancances del model 

actual de residències i d’atenció domiciliària per a la gent gran, i que cal 

emprendre una comissió d’estudi que estudiï globalment les condicions en què 

es desenvolupa la vellesa i aporti idees i propostes d’iniciatives per a millorar-

les. 

Rebutjat:  20 vots a favor (Vox, Cs i PPC), 94 vots en contra (PSC-Units, ERC, 

JxCat) i 17 abstencions (CUP i ECP) 

 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

 

7) Fer una auditoria de tots els contractes, de qualsevol de les formes jurídiques 

que poden prendre, existents entre l’Administració de la Generalitat i les 

entitats de titularitat privada proveïdores de serveis per a la vellesa (tant en 

residències com d’atenció domiciliària) en el termini de sis mesos, i presentar-

ne les conclusions en seu parlamentària no més tard de tres mesos des del seu 

acabament. 

Aprovat: 68 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, ECP, Cs i PPC) i 63 vots 
en contra (ERC i JxCat) 
 

8) Posar en marxa un programa d’inspecció dels serveis per a la vellesa que presta 

l’Administració de la Generalitat de forma directa, bé en solitari, bé 

consorciadament amb altres administracions, en el termini de sis mesos, i 

presentar-ne les conclusions en seu parlamentària no més tard de tres mesos 

des del seu acabament. 

Aprovat: 68 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, ECP, Cs i PPC) i 63 

abstencions (ERC i JxCat) 
 

9) Elaborar el Mapa de la Dependència de Catalunya, definir una visió global de les 

necessitats que implica, fer una estimació acurada dels recursos que requereix, 

i assistir a les reunions del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, on es discuteixen i 

decideixen qüestions cabdals que la Generalitat no pot ignorar frívolament. 

Aprovat: 93 vots a favor (PSC-Units, ERC, Vox, ECP, Cs i PPC), 29 vots 

en contra (JxCat) i 9 abstencions (CUP) 
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10) Comprometre’s a resoldre les sol·licituds de reconeixement de la situació 

de dependència en un termini de temps breu, no superior a dos mesos, i a 

oferir compensacions als ciutadans que hagin patit una demora injustificada en 

la resolució del seu expedient, tenint aquestes efecte retroactiu. 

(ACCEPTADA ESMENA NÚM. 2, DE MODIFICACIÓ, DEL GP SOCIALISTES 

I UNITS PER AVANÇAR) 

Aprovat: 68 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, ECP, Cs i PPC) i 63 vots 

en contra (ERC i JxCat) 
 

11) Instar les administracions competents en la matèria a reconèixer la 

incapacitat permanent dels malalts d'ELA des del moment del diagnòstic, tot 

comprometent-se a prestar a aquestes administracions tots els mitjans 

necessaris que depenguin de la Generalitat per fer-ho possible.   

 

12) Oferir, en coordinació amb altres administracions, un programa integral 

de suport als malalts d’ELA i les seves famílies que inclogui, entre d’altres 

mesures, la possibilitat que els malalts puguin ser cuidats a casa seva a través 

d’uns ajuts econòmics que els compensin per les despeses i per la pèrdua 

d’ingressos que pateixen. 

 

13) Estendre el programa integral de suport de l’apartat anterior a altres 

grans dependents. 

Aprovats: 100 vots a favor (ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP, Cs i PPC) i 31 

abstencions (PSC-Units) 
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