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La Generalitat ha resolt el concurs de gestió de les cinc residències: 

motius de sobres per a la indignació 
 

• La Generalitat torna a primar l’ oferta econòmica per adjudicar la gestió dels centres. 
 

• Les empreses guanyadores presenten ofertes a la baixa per guanyar, després 
repercuteixen el déficit pressupostari en una deficient atenció a les persones grans que no 
garanteix els mínims per a què puguin viure amb dignitat.  

 
 

• La Generalitat ha tornat a concedir la gestió d’una residencia a la UTE OHL SERVICIOS 
INGESAN S.A.-ASPROSEAT, gestora que acumula múltiples sancions i a la que fins i tot se li 
va arribar a rescindir un contracte de gestió i no se li va prorrogar en els altres 4 per la seva 
nefasta gestió.  

El 2017 els familiars de les residències públiques de la Generalitat de Catalunya Alchemika, Bertran 
i Oriola, Bon Pastor, El Molí i Mossèn Vidal i Aunós ens vam veure forçats a sortir al carrer en defensa 
dels nostres avis, vam recollir en pocs dies 15.000 signatures i fruit de la nostra mobilització es va 
aprovar una moció al Parlament de Catalunya exigint a la Generalitat una solució urgent i la 
convocatòria de nou concurs per a la gestió de les residències, totes elles gestionades en aquell 
moment per la UTE INGESAN-ASPROSEAT. La Generalitat va acceptar finalment convocar nou 
concurs. 
 
Ja s'han publicat les empreses/entitats triades, així com les puntuacions atorgades, entre les quals 
s'inclouen les corresponents al sobre B, l'oferta tècnica que, com estableix el Plec de Prescripcions 
Tècniques del concurs, són "criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor". Ens sorprèn i indigna 
la generosa puntuació concedida a la UTE OHL SERVEIS INGESAN S.A.-ASPROSEAT, quan la 
Generalitat coneix àmpliament la nefasta gestió realitzada en les cinc residències, ja que li va 
rescindir el contracte anticipadament en El Molí i no el va prorrogar en la resta de les residències, a 
més d'haver-la sancionat en diverses ocasions, segons informació de la mateixa Generalitat. Tampoc 
entenem que les empreses que han concorregut a diverses residències hagin estat puntuades de 
manera diferent en cadascuna d’elles. 
 
En la convocatòria del concurs la Generalitat estableix el valor de licitació, que no és altra cosa que 
el que considera que costa prestar el servei,  més el percentatge de benefici per a la gestora. El 
problema és que els que concorren als concursos fan oferta a la baixa per aconseguir l'adjudicació, 
i la realitat és que aquesta rebaixa no surt dels beneficis de les empreses, sinó d'una pitjor atenció 
a la gent gran, cosa que és una forma de maltractament segons l'Organització Mundial de la Salut. 
 
Per a l'adjudicació de la gestió la Generalitat suma la puntuació aconseguida en l'oferta tècnica, fins 
a un màxim de 49 punts, i l'aconseguida en l'oferta econòmica, fins a un màxim de 51 punts. De nou 
preval l'oferta econòmica sobre la tècnica, sent l'última la que recull les condicions d'atenció que 
les empreses proposen donar als avis. 
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Com en el concurs anterior, l'UTE OHL SERVEIS INGESAN S.A.-ASPROSEAT és la que ha ofert una 
major rebaixa en el preu, 136.276,40 €, cosa que unida a la generosa puntuació concedida per la 
Generalitat en l'apartat tècnic li ha suposat la concessió de la gestió de la residència BON PASTOR. 
Rebaixa de preu + generosa puntuació en l'apartat tècnic = a resultat letal pels ancians d'aquesta 
residència. A la Mossèn Vidal i Aunós que prevalgui l'oferta econòmica ha suposat que s'adjudiqui 
la gestió a qui no tenia la millor puntuació en l'apartat tècnic. 
 
El que s'està concedint no és un servei de neteja, és l'atenció a persones absolutament vulnerables, 
per tant, que no ens expliquin altra vegada allò de què es limiten a aplicar la normativa vigent, 
perquè les normes les interpreten i les modifiquen els mateixos que les van fer, i igual que es va 
modificar de forma exprés la Constitució per a garantir el pagament del deute, es poden modificar/ 
establir normes en les quals prevalgui el dret dels residents a una vida digna en lloc dels interessos 
econòmics. I la Generalitat pot, en les seves competències, interpretar les normes de la forma més 
beneficiosa per als interessos dels ancians, o legislar per a garantir-los el seu dret a una vida digna, 
perquè el contrari és emparar la violació dels drets humans de la part més feble de la nostra 
societat. 
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