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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 20/11/2020 REFERENT A 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 hi hagi qui fa negoci amb el dret a envellir dignament. Cal, per tant, posar a debat i treballar
per un model de gestió i titularitat públic 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.
És evident que als nostres pobles i ciutats 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
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pot començar a capgirar la situació no perpetuant un sistema que s’ha evidenciat obsolet.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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És per aquests motius que el Grup Municipal de la CUP presenta al ple de l’Ajuntament de Reus l’adopció dels
següents acords:
PRIMER. Que l’Ajuntament de Reus insti al govern de la Generalitat a internalitzar la gestió de la totes les
Residències de gent gran i Centres Residencials per a persones amb discapacitat de titularitat pública.
SEGON: Que l’Ajuntament insti al govern de la la Generalitat a la no renovació de concessions a residències de
titularitat pública i de gestió privada.
TERCER. Que l’Ajuntament de Reus insti al govern de la Generalitat a avançar tan aviat com sigui possible cap a un
model de gestió 100% pública de les Residències de 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.
QUART. Que l’Ajuntament de Reus insti al govern de la Generalitat -fins que no es faci efectiu el procés
d’internalització a les Residències de gent gran- a incrementar les tarifes i mòduls per tal que el salari mínim dels
treballadors i les treballadors siguin 1200 € bruts/catorze mesades.
CINQUÈ. Traslladar tots aquests acords a la Generalitat de Catalunya.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
Mocio_mocio_residencies_pdf.pdf, Mocio_mocio_residencies_pdf.pdf

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en cas d'oposar-se a la
seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
Pàgina 2 de 3
Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus
Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim de 1 mes.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
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Legitimitat

Destinataris

Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de declaració, esmenes,
precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de portaveus de l'Ajuntament
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada.
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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