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QUINES MESURES PROPOSADES PER 
LA COORDINADORA HAN RECOLLIT ELS 
PARTITS POLÍTICS A LES SEVES 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ? 

 

 
Resultat de les propostes de resolució presentades pels grups polítics 
al Ple del Parlament de Catalunya sobre residències (10/07/2020) 
 
CatECP (Catalunya en Comú Podem) 
Cs (Ciutadans) 
CUP (Candidatura d’Unitat Popular) 
ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) 
JxCat (Junts per Catalunya) 
PPCC (Partit Popular Català) 
PSC-Units (Partit dels Socialistes de Catalunya - Units per Avançar) 

Proposta de la Coordinadora 

1. Respecte de la cobertura de les places que han quedat vacants 
 
És imprescindible que NO es cobreixin les places vacants fins aconseguir que en tots els 
centres les habitacions siguin individuals, a fi i efecte de poder efectuar un adequat 
aïllament en la pròxima pandèmia, de manera que es pugui minimitzar el risc de contagis 
entre els residents; a més de procurar el respecte a la intimitat i millora de les seves 
condicions de vida, oferint-los un espai vital propi. 
 
Propostes dels grups parlamentaris i resultat votacions 
 
CUP Proposta nº 4 
No cobrir les vacants existents a les Residències de Gent Gran i Centres Residencials 
per a persones amb discapacitat fins que es pugui garantir que davant un increment de 
positius de COVID19 o un rebrot tenen espais adequats per fer aïllaments. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: JxCat, ERC, Cs, PSC-Units, CatECP, CUP 
Abstencions: PPC 
 
JxCat i ERC Proposta nº 10.d 
Que es disposi d’espais d’aïllament predeterminats (amb habitacions lliures a tal efecte) a 
cada centre. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: JxCat, ERC, PSC-Units, PPC,Cs, CUP 
Abstencions: CatECP 
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CatECP nº 2.4 
Mantenir places lliures durant els propers mesos en aquelles residències on calgui, per a 
garantir poder fer aïllament en cas d’una nova onada del virus. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: JxCat, ERC, PSC-Unit , CatECP, CUP, PPC 
Abstencions: Cs 
 
Proposta de la Coordinadora 
 
2. Modificació de la Cartera de Serveis de 2010 
 
Cal modificar la ràtio de gericultors, perquè s'estableixi una ràtio mínima d'un gericultor 
per a cada quatre persones, petició que haurà de quedar clarament recollida sense 
necessitat d'efectuar cap càlcul. 
 
Disposar de servei mèdic i d’infermeria 24 hores al dia. 
 
Propostes grups parlamentaris i resultat votacions 
 
CUP Proposta nº 5 
Modificar la cartera de serveis per augmentar les ràtios de gericultores. Per l’any 2021 
serà d’ 1 gericultora per cada 4 residents. Al respecte s’instarà la modificació dels 
contractes vigents de gestió indirecte, amb acord de modificació pressupostària per 
garantir que es transfereix a qui realitza gestió privada l’exacte cost laboral de la 
incorporació de treballadores que suposarà la modificació de la ràtio. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: JUNTS x CAT, ERC 
SI: CatECP, CUP, PSC-Units, PPC, C’S 
Abstencions: 
 
Amb la Proposta nº 6 relativa a la supressió del EAR de MUTUAM han inclouen la 
proposta de disposar de servei mèdic i infermeria 24 hores al dia. Aprovada 

PSC-Units Proposta nº 5.9 
Incrementar les actuals ràtios de professionals, com a mínim un 15%, i els mòduls 
econòmics dels centres residencials, a partir de l’acord amb totes les patronals 
residencials catalanes. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: JxCat, ERC,Cs, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstencions: 
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Ciutadans 5.5 
Actualizar la Cartera de Servicios Sociales de la Ley 12/2007 de Servicios Sociales, 
ajustando la ratio de personal de los servicios sociales a las nuevas realidades 
demográficas. 
Resultat de les votacions: Rebutjada  
NO: JxCat, ERC, CatECP  
SI: Cs, PPC 
Abstencions: PSC-Unit , CUP 

PPC Proposta nº 7 
1. Actualitzar la cartera de serveis socials, vigent des del 2010, per incorporar nous 
serveis i noves prestacions. 
2. Modificar la ràtio de gericultors establint una ràtio mínima d'un gericultor per a cada 
quatre persones. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: JxCat, ERC 
SI: PSC-Units, PPC,Cs, CatECP, CUP 
Abstencions: 
 
CatECP Proposta nº 8.1) 
Actualitzar i ampliar de manera urgent, abans que acabi el mes de juliol, 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. 
Resultat de les votacions: Aprovada  
NO: 
SI: JxCat, ERC, Cs, PSC-Units , CatECP, CUP, PPC 
Abstencions: 
 
CatECP Proposta nº 7.3) 
Garantir, a través del personal d’infermeria a les residències i del personal de l’Atenció 
Primària, l’atenció mèdica 24h als centres residencials. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: JxCat, ERC, Cs, PSC-Unit , CatECP, CUP 
Abstencions: PPC 
 
 
Proposta de la Coordinadora 
 
3. Equipament mèdic 
 
Dotar a les residències d'un equipament mínim indispensable: electrocardiograma, 
disposició d'oxigen, possibilitat de fer tractaments endovenosos (sèrum, antibiòtics...) i 
per això és necessari el personal sanitari que demanem. El que no podrà suposar és cap 
discriminació en la derivació als hospitals quan sigui necessària. 
 
Propostes grups parlamentaris i resultat votacions 
 
PSC-Units  Proposta nº 7.5 
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Dotar a les residències d'un equipament sanitari mínim indispensable, amb els 
professionals formats que es requereixin per a una primera i urgent atenció sanitària. 
Resultat de les votacions: Aprovada  
NO: 
SI: JxCat, ERC, PSC-Unit , CatECP, CUP 
Abstencions: Cs, PPC 
 
CatECP Proposta nº 2.4 
Garantir un material sanitari mínim a les residències que inclogui almenys disposició 
d’oxigen i capacitat per poder fer tractaments endovenosos. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: JxCat, ERC, PSC-Units , CatECP, CUP, PPC 
Abstencions: Cs 
 

Proposta de la Coordinadora 
 
4. Supressió dels EAR (Equips d'Atenció Residencial) a càrrec de 
MUTUAM i altres empreses 

 
Supressió definitiva i immediata dels EAR, a càrrec de MUTUAM i altres empreses, en 
totes les residències públiques, i elaboració d’un pla per a suprimir-los en totes les 
residències privades abans del 31 de desembre de 2020. 
 
El traspàs a l'Atenció Primària dels fons fins ara destinats als EAR, i millora substancial 
del seu finançament. Ampliació de la dotació de personal, metges de geriatria i personal 
d’infermeria. 
 
Propostes grups parlamentaris i resultat votacions 
 
CUP Proposta de resolució 6 
Internalització dels Equips d'Atenció Residencial 
Supressió dels EAR (Equips d'Atenció Residencial) a càrrec d’empreses privades a les 
Residències de Gent Gran de titularitat pública. Que tota l’atenció sanitària es dugui a 
terme pel sistema sanitari públic, garantint així un servei mèdic i d’infermeria les 24 hores al 
dia. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: JxCat, ERC, Cs, PSC-Units, CatECP, CUP 
Abstencions: PPC 
 
PSC-Units  Proposta nº 7.1 
Revertir, en el termini de dos anys, la privatització de l’assistència mèdica als centres 
residencials catalans, perquè aquesta sigui assumida per professionals del sistema públic 
de salut, en el marc de l’atenció comunitària 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP 
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Abstencions: Cs, PPC 

 
ERC Proposta nº 2.3.f 
La desprivatització de l’assistència mèdica als centres residencials cata-lans, i 
l’assumpció d’aquesta funció per part dels professionals del sistema públic de salut. 
Resultat de les votacions: Aprovada  
NO: 
SI: JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, Cs, CUP 
Abstencions: PPC 
 
CatECP Proposta 7 1) 
Retirar els contractes i convenis amb els Equips d’Atenció a les Residències, actualment 
gestionats per mútues privades, i garantir que es manté, després de la pandèmia, l’atenció 
sanitària a les residències en mans del sistema sanitari públic, a través de professionals sanitaris 
que formin part dels equips d’atenció primària i comunitària de la zona. 
Resultat de les votacions: Aprovada  
NO: 
SI: JxCat, ERC, Cs, PSC-Units, CatECP, CUP 
Abstencions: PPC 
 
 
Proposta de la Coordinadora 
 
5. Revertir la privatització de la gestió de les residències  
 
Serveis públics de gestió pública, perquè és la única manera d'evitar l'especulació amb 
els drets d'ancians i dependents. 
Donada l'escassetat de places, és imprescindible un Pla per a la construcció urgent de 
residències públiques, per garantir l'accés a totes les persones que en necessiten. 
 
Propostes grups parlamentaris i resultat votacions 
 
CUP Proposta nº 1 
Internalitzar la gestió de la totes les Residències de gent gran i Centres Residencials per a 
persones amb discapacitat de titularitat pública. Al respecte amb la finalització de les 
vigents gestions privades es procedirà a la gestió pública. En totes aquelles gestions 
privades en les que s’hagin acreditat incompliments de clàusules que puguin ser 
considerades essencials es procedirà a realitzar el corresponent procediment legal per 
internalitzar immediatament.  
Els incompliment molt greus aniran acompanyats d’una demanda judicial per danys i 
perjudicis. 
Resultat de les votacions: Rebutjada 
NO: JxCat, ERC, PSC-Units, PPC 
SI: CatECP, CUP 
Abstencions: Cs 
 
CUP Proposta nº 7 
Pla per a la construcció urgent de residències de gent gran públiques, així com de 
Centres Residencials per a persones amb discapacitat, per acabar amb les llistes 
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d’espera en menys de 4 anys. En cap cas la construcció es farà amb finançament privat 
ni la propietat serà d’empreses privades. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP 
Abstencions: Cs, PPC 

CatECP Proposta de resolució 5. 2) 
Crear i desplegar un organisme públic, un Institut Català de la Dependència, que permeti 
assumir la gestió directa dels serveis de titularitat pública ara gestionats per entitats 
privades. 
Resultat de les votacions: Rebutjada 
NO: JxCat, ERC, PPC 
SI: PSC-Units, CatECP, CUP 
Abstencions: Cs 
 
CatECP Proposta de resolució 5.1) 
Aprovar i desenvolupar un pla d’inversió plurianual per a la construcció de residències, 
pisos tutelats i centres de dia de titularitat pública per part de la Generalitat de Catalunya, 
coordinant amb els ajuntaments la cessió de terrenys públics municipals. 
Resultat de les votacions: Rebutjada 
NO: JxCat, ERC, PPC 
SI: PSC-Unit , CatECP, CUP 
Abstencions: Cs 
 
PPC Proposta de resolució 5.1. 
Aprovar un pla per a la dotació urgent de places de residències públiques, per garantir 
l'accés a totes les persones que en necessiten i reduir el dèficit crònic de places existents. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: PSC-Units, PPC,Cs, CatECP 
Abstencions: JUNTS XCAT, ERC, CUP  
 
 
Proposta de la Coordinadora 
 
6. Inspeccions 
 
Les inspeccions que realitzin les Administracions Públiques, tan les rutinàries com les 
fetes arran de denúncies, hauran de ser REALS i SENSE PREAVÍS, per garantir el 
control de la gestió i la protecció als ancians, i caldrà informar del resultat d'aquestes al 
Consell de Participació. 
 
Propostes grups parlamentaris i resultat votacions 
 
CUP Proposta de resolució 9 Increment d’inspeccions 
 
Incrementar el número d’Inspectors i Inspectores relatius a les Residències de gent gran i 
Centres Residencials per a persones amb discapacitat fins garantir 2 visites anuals a tots 
els centres. Modificar els tràmits de vista de la inspecció perquè la mateixa no sigui amb 
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preavís. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: Cs, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstencions: JxCat, ERC 
 
PSC-Units  Proposta de resolució 6.2 
Encetar, en el termini de 2 mesos, un procés de renovació del mètode d’inspecció dels 
centres residencials, enfocant-lo fonamentalment a la millora de la qualitat del serveis. 
Entre d’altres aspectes es requereix: 

a. La modificació del sistema sancionador establert a la Llei de Serveis Socials. 
b. La modificació de les actes i els criteris d’inspecció. 
c. Introducció d’un sistema checklist. 
d. Increment del nombre de professionals del cos d’inspectors/es de la Generalitat. 
e. Assegurar que les inspeccions es fan sense avís previ al centre. 

Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: JxCat, ERC 
SI: Cs, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstencions: 
 

CIUTADANS Proposta nº 3.7 
Unificar los criterios en la inspección de residencias y aumentar su actividad dentro de las 
mismas. 
Resultat de les votacions: Rebutjada 
NO: JxCat, ERC, CUP 
SI: Cs, PSC-Units, CatECP, PPC 
Abstencions: 
 
JXCat I ERC Proposta nº 4 
1. Reforçar el cos del Servei d'Inspecció i Registre del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies per tal d’assegurar l’avaluació del funcionament de les entitats, serveis i 
establiments de serveis socials, així com altres àmbits materials que li atribueixi la 
legislació vigent, així com per vetllar pel compliment de les condicions funcionals i 
materials que estableixi la normativa vigent. 
 
2. Inspeccionar i intervenir, per part de l’administració, aquells centres residencials que no 
compleixin amb els estàndards de seguretat establerts per tal d’assegurar una atenció de 
qualitat i el màxim benestar per a les persones que hi viuen. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, PPC,Cs, CUP 
Abstencions: 
 
PPC Proposta nº 5.1 
Intensificar les inspeccions que realitzen les administracions públiques sobre el sector 
residencial per garantir el control de la gestió i la protecció dels residents. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: PSC-Units, PPC,Cs, CatECP 
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Abstencions: JxCat, ERC, CUP  
 
CatECP Proposta nº 6.2 
Reforçar les inspeccions als centres incloent-hi entrevistes amb els treballadors sense la 
presència de la direcció. En el cas d’inspeccions rutinàries, intercalar-ne de fetes amb 
preavís amb altres sense avís. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: JxCat, ERC, Cs, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstencions: 
 

CatECP Proposta nº 5.3 
Incrementar l’activitat inspectora i obrir els expedients sancionadors necessaris, 
suspenent de forma cautelar els contractes i concerts de les empreses gestores de 
residències de titularitat pública, quan es detectin irregularitats i es comprovi que la gestió 
ha estat ineficaç i negligent durant la crisi COVID-19 en l’atenció a les persones usuàries. 
Resultat de les votacions: Rebutjada 
NO: JxCat, ERC, PPC 
SI: PSC-Units, CatECP, CUP 
Abstencions: Cs 
 
 
Proposta de la Coordinadora 
 
7. Controls de la qualitat dels serveis 
 
Les Administracions Públiques han d'efectuar els controls necessaris per a garantir uns 
nivells adequats de neteja, material, qualitat alimentària, atenció mèdica i substitució del 
personal en cas de vacances, absències, etc. 
 
Propostes grups parlamentaris i resultat votacions 
 
PSC-Units  Proposta nº 6.3 
Efectuar els controls necessaris per a garantir uns nivells adequats de neteja, material, 
qualitat alimentària, atenció mèdica i substitució del personal en cas de vacances, 
absències, etc. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: JxCat, ERC 
SI: Cs, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstencions: 
 
CIUTADANS Propostes 4.7 
Controlar exhaustivamente el cumplimiento de los estándares de calidad del servicio en 
todas las contrataciones de la Generalitat con empresas que gestionan los recursos 
residenciales públicos. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: Cs, PSC-Units, CUP, PPC 
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Abstencions: JxCat, ERC, CatECP 
 
PPC Proposta nº 5.3 
Intensificar els controls de la qualitat dels serveis dels diferents centres residencials per a 
garantir uns nivells adequats de neteja, material, qualitat alimentària, atenció mèdica i 
substitució del personal en cas de vacances, absències, etc. 
Resultat de les votacions: Aprovada  
NO: 
SI: PSC-Units, PPC,Cs, CatECP 
Abstencions: JxCat, ERC, CUP 

CatECP Proposta nº 6.1 
Desplegar, amb tots els mitjans necessaris, una unitat de control de qualitat dels serveis, 
amb capacitat d’inspecció per a garantir uns nivells adequats de neteja, material, qualitat 
alimentària, atenció mèdica i substitució del personal en cas de vacances, absències, etc. 
a tots els centres públics i concertats de Catalunya. 
Resultat de les votacions: Aprovada  
NO: 
SI: JxCat, ERC, Cs, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstencions: 
 
 
Proposta de la Coordinadora 
 
8. Manteniment de les infraestructures 
 
Les Administracions Públiques han de garantir una inversió suficient en el manteniment 
de les infraestructures que els corresponen i les entitats gestores hi han de realitzar les 
que són de la seva competència. 
 
Propostes grups parlamentaris i resultat votacions 
 
PSC-Units Proposta nº 6.4 
Realitzar un estudi sobre la situació de la infraestructura de tots els centres residencials 
per a gent gran, persones amb discapacitat i atenció a la infància de Catalunya per, 
posteriorment, aprovar un Pla d’Inversió que actualitzi i millori la qualitat dels centres 
residencials. 
Resultat de les votacions: Aprovada  
NO: JxCat, ERC 
SI: Cs, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstencions: 
 

PPC Proposta nº 5.2 
Garantir una inversió suficient en el manteniment de les residències de gent gran, 
persones amb discapacitats i salut mental per acabar amb els problemes estructurals que 
pateixen.  
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: PSC-Units, PPC,Cs, CatECP 
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Abstencions: JxCat, ERC, CUP 
 
 
Proposta de la Coordinadora 
 
9. El maltractament no pot sortir gratis 
 
Les sancions per faltes molt greus hauran de donar lloc a l'exclusió de l'empresa i 
responsables directes per a futurs concursos de gestió en qualsevol altre àmbit de 
l'administració, encara que es constitueixi nova societat. En la resta de les sancions, 
hauran de restar punts del total obtingut per l'empresa en qualsevol concurs al qual 
pugui concórrer. Aquest apartat no pot significar la pretensió de mantenir la gestió 
privada de les residències. 
 
Proposta de la Coordinadora 
 
10. Consells de Participació 
 
Modificació del Capítol IV del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de 
participació i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials. 
Incrementar a cinc el nombre de representants dels familiars, ja que són els que realment 
estan en condicions de vetllar pels interessos dels residents. 
 
Incloure a l'Associació de Veïns del barri amb un representant, amb veu i vot. 
El Consell de Participació ha de tenir capacitat de decisió en els aspectes que 
concerneixen directament la vida dels residents, així com en tot allò relatiu al 
funcionament del centre. 
 
Les reunions han de ser, com a mínim, trimestrals, tret que circumstàncies  excepcionals 
aconsellin la celebració de reunions amb major assiduïtat, a petició de qualsevol membre 
del Consell. 
 
Propostes grups parlamentaris i resultat votacions 
 
CUP Proposta de resolució 8 Democratització dels òrgans de participació 
Modificar el Capítol IV del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de 
participació i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials. 
Incrementar a cinc el nombre de representants dels familiars, Incloure a l'Associació de 
Veïns del barri amb un representant, amb veu i vot. 
Enfortir el paper que el Consell de Participació ha de tenir en relació a la capacitat de 
decisió en els aspectes que fan referència a la vida dels residents, així com en tot allò 
relatiu al funcionament del centre. Les reunions han de ser, com a mínim, trimestrals. 
Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: Cs, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstencions: JxCat, ERC 
 

CIUTADANS Propostes 4.8 
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Fomentar la creación de espacios de participación y diálogo en los centros y residencias 
para personas mayores en los que se dé voz a las familias, personas residentes y 
trabajadores. 
Resultat de les votacions: Aprovada  
NO: 
SI: Cs, PSC-Unit , CUP, PPC 
Abstencions: JxCat, ERC, CatECP 
 
PPC Proposta nº 6.1 
1. Modificar el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i 
coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, per enfortir les funcions del consell de 
participació: 
a) Dotant-lo de capacitat de decisió en els aspectes que concerneixen direc-tament la 
vida dels residents, així com en tot allò relatiu al funcionament del centre. 
b) Incrementant el nombre de representants dels familiars, ja que són els que realment 
estan en condicions de vetllar pels interessos dels residents. 

Resultat de les votacions: Aprovada 
NO: 
SI: JxCat, ERC, PSC-Units, PPC, CUP 
Abstencions: CatECP. Cs 
 
CatECP Proposta 6.3 
Continuar potenciant mecanismes democràtics de participació de persones usuàries, 
familiars i veïns en el funcionament dels centres i fomentar la dinamització dels consells 
de participació del centres. Pel que fa a la periodicitat de les reunions, se n’ha de garantir 
una per trimestre, incrementant el nombre de persones usuàries participants, 
representants de les famílies de les persones residents i incorporant representants de les 
associacions veïnals de la zona. 
Resultat de les votacions: Aprovada  
NO: 
SI: JxCat, ERC, Cs, PSC-Units , CatECP, CUP, PPC 
Abstencions:  
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