
COORDINADORA RESIDÈNCIES 5+1  
 

Pots enllaçar al nuestre web aquí: https://coordinadoraresidencias.com 
 
Ya som a Twitter! Segueix-nos: @CooResidencias 
 

 

COMPAREIXENÇA 

 

1.- SITUACIÓ CONCURS 

 

1.a) Antecedents  

1.b) Infermera de nit 

1.c) Centre de dia  

 

 

1.a) Antecedents  

 

Després de les mobilitzacions que vam mantenir durant mesos la Coordinadora de 

familiars i la moció votada en el Parlament el juliol de 2017, la Generalitat va acceptar 

convocar en 2017 concurs per a la gestió de les residències, de manera que a primers 

de gener de 2018 ja es poguessin incorporar les noves adjudicatàries. La realitat ha 

estat una altra, en principi per la paralització durant gairebé tres mesos al Ministeri 

arran de l’aplicació del art. 155 CE i després per l’excessiva lentitud de la Conselleria 

en la tramitació del concurs.  

  

En data 3 d'agost de 2017 es va publicar anunci de consulta pública, perquè els 

interessats poguessin fer aportacions als Plecs de Prescripcions Tècniques dels nous 

concursos de gestió de les residències. 

 

La Coordinadora de familiars vam fer aportacions i vam mantenir diverses reunions de 

treball amb la Generalitat, que va acceptar algunes de les nostres propostes de millora 

dels Plecs.  
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1. b)  Infermera de nit 

 

Una de les propostes era disposar d’una infermera de nit, el que comportava un 

increment del personal d’infermeria, no una redistribució del que ja teníem reduint 

personal del torn de dia per posar-lo  al torn de nit.  

 

Per situar quin és el problema, s'ha lliurat a tots els diputats unes fulles que contenen 

els diferents quadres incorporats als Plecs de Prescripcions Tècniques amb les hores 

que han de prestar les empreses que resultin adjudicatàries. 

 
 

El problema que tenim és que a l'apartat del personal sanitari no consten les hores del 

diplomat en infermeria del torn de nit, i la suma total d'hores del personal sanitari no 
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ho contempla, com podran comprovar en els quadres que els hem lliurat. Tal com està 

recollit en el Plec de Prescripcions Tècniques, es pot  interpretar perfectament que el 

total d'hores d'infermeria és de 70, distribuïts entre l'horari diürn i el nocturn.  

 

En la reunió que vam mantenir la coordinadora amb la Secretària d’Afers Socials i 

Famílies en data 29 d'octubre de 2018, se'ns va indicar que era un error  perquè al no 

haver indicat el nombre d'hores del diplomat en infermeria del torn de nit la suma total 

no ho contempla, però que estava clar que el total d'hores dels diplomats en infermeria 

del torn de dia era de 70 hores, al que calia afegir les hores del torn de nit.  

 

És evident el problema que comporta aquesta falta de claredat, ja que les empreses 

adjudicatàries ho interpretaran segons els seus interessos, que no seran uns altres 

que distribuir les 70 hores entre el torn de dia i el de nit. Per aquesta raó, vam plantejar  

a la Secretaria que era imprescindible aclarir i concretar aquest aspecte en la resolució 

d'adjudicació de la gestió o bé en el contracte que se subscrigui amb les empreses, 

sempre que aquest últim sigui públic i puguem accedir a ell. En definitiva, en un 

document que resulti vinculant per a ambdues parts, Generalitat i empreses gestores. 

 

El Plec és la llei del concurs, i el que no quedi perfectament definit en el mateix és una 

font de conflictes entre les parts. Per aquesta raó, atès que en aquest cas és poc clar 

per culpa exclusiva de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies té l'obligació de resoldre-

ho, de la forma abans indicada. 

 

Demanem que tots els grups integrants d'aquesta Comissió recolzin la nostra 

sol·licitud d'aclariment i exigeixin a la Generalitat la seva inclusió en alguns dels 

documents als que fèiem referència anteriorment, resolució d'adjudicació o contracte 

que se subscrigui amb les empreses.  

 

No tenim cap dubte que els grups polítics que componen aquesta Comissió coneixen 

els problemes que han sofert i segueixen sofrint els ancians d'aquestes cinc 
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residències, per la qual cosa comprendran la nostra preocupació i compartiran la 

necessitat d'evitar nous problemes en el futur.  

 

 

 

1.c) Centres de dia 

 

En el concurs s'estableix un preu de licitació i el Plecs de Prescripcions Tècniques 

inclouen un quadre que conté les hores que ha de prestar l'adjudicatària, per al supòsit 

que l'ocupació sigui del total de places que es disposi en cadascun dels Centres de 

dia, assenyalant-se explícitament que “En qualsevol altre supòsit d’ocupació es 

garantirà la ràtio de gerocultor d'1/10”. 

 

En cap de les residències es compleixen les ràtios de personal gerocultor, a pesar que 

ja en els anteriors plecs s'establia que havia de respectar-se la ràtio 1/10. Hi ha hagut 

moments en els quals en alguna residència s'ha arribat a tenir un sol gerocultor per 

20 ancians.  

 

En la reunió mantinguda amb la Secretaria d’Afers Socials i Famílies el dia 29 

d'octubre, vam plantejar novament aquest problema i la resposta que vam obtenir ens 

va deixar perplexes i indignats, ja que la Generalitat no paga a l'empresa en funció de 

les places que té adjudicades, sinó en funció de la presència efectiva.  

 

El funcionament és el següent. L'ancià paga la totalitat de l'import mensual que hagi 

fixat la Generalitat en la seva resolució, tant si va al Centre de dia com si no ho fa. 

L'import a abonar sempre serà el mateix. 

 

En el cas de l'empresa és radicalment contrari. La Generalitat només li paga a 

l’empresa pels dies en què l'ancià hagi efectivament acudit al Centre de dia. Aquesta 

relació és a mes vençut i en ella es conté unes dades que no ha contrastat la 



COORDINADORA RESIDÈNCIES 5+1  
 

Pots enllaçar al nuestre web aquí: https://coordinadoraresidencias.com 
 
Ya som a Twitter! Segueix-nos: @CooResidencias 
 

Generalitat, és a dir, es practica el que en castellà diem “un acte de fe”. La Generalitat 

li paga el que l'empresa diu, ja que no hi ha cap mecanisme de control. Les inspeccions 

que pugui fer la Generalitat recullen la foto fixa del dia en què es realitza, i ja tindrà 

cura l'empresa d'incloure en la relació mensual una dada d'assistència diferent, atès 

que la relació es confecciona a posteriori, tal com indicava anteriorment a mes vençut.  

 

L'empresa incompleix sistemàticament les ràtios de gerocultors, amb l'excusa de no 

saber realment quants ancians acudiran al Centre de dia, i si compleix la ràtio d'1/10 i 

després acudeixen menys ancians la Generalitat no l'hi pagarà. 

 

El resultat és que l'ancià paga per un servei que NO rep,  i la Generalitat li paga a 

l'empresa en virtut d'un “acte de fe”, ja que no té mecanismes per comprovar que les 

dades que mensualment li facilita l'empresa són correctes.  

 

La Generalitat s'estalvia diners a costa del benestar dels nostres ancians. I el més 

greu és que s'ha licitat per l'import que correspondria pagar en funció de que totes les 

places estiguin ocupades, amb independència que en un moment determinat l'ancià 

no acudeixi al centre de dia, pel que aquests diners pressupostats no es destinen a la 

finalitat establerta. 

 

Volem una solució per aquest problema, i si els avis paguen pel servei tant si s’utilitza 

com si no, que el tracte que doni la Generalitat a l'empresa sigui el mateix, de manera 

que no existeixi cap excusa per incomplir les ràtios, ja que l'únic perjudicat, com 

sempre, és l'ancià que rep un tracte indigne i que posa en risc el seu benestar físic i 

moral, ja que no rep l'atenció que precisa, malgrat haver pagat per això. 

 

2. DEFICIÈNCIES EXISTENTS EN LES RESIDÈNCIES  

 

Com recordaran, el 2017 ens vam veure obligats a efectuar diverses mobilitzacions 

amb recollida de 15.000 signatures que vam lliurar al President de la Generalitat. Així 
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mateix, en aquest Parlament es va aprovar el juliol de 2017 una moció que instava a 

la Generalitat a resoldre les deficiències reiteradament denunciades per les famílies. 

  

En l'actualitat segueixen existint importants deficiències tot i que les famílies ho hem 

seguit denunciant davant la Generalitat, sense que s'hagin resolt malgrat tenir-ne 

coneixement. 

 

Per a un millor seguiment, entre la documentació lliurada està la relació de deficiències 

més importants de cadascuna de les residències, que també vam lliurar al Secretari 

d’Afers Socials i Famílies en la reunió que vam mantenir el dia 29 d'octubre de 2018. 

 

Un problema comú en totes les residències és la falta de cobertura de les absències 

del personal, tant programades com imprevistes, això suposa que els ancians no 

estiguin adequadament atesos, la qual cosa repercuteix en la seva salut i dignitat 

doncs, per exemple, no és possible fer canvis de bolquers o netejar-los quan és 

necessari, la qual cosa produeix reiterades infeccions,  tan perilloses en persones amb  

salut molt deteriorada.  

 

D'altra banda, hi ha moments en què aquesta falta de cobertura provoca situacions de 

perill com la viscuda el dia 11 d'aquest mes en la residència Bon Pastor. En la quarta 

planta només hi havia 2 gerocultors per a 25 ancians, i mentre en ficaven uns al llit  a 

les 19,30 després d’haver sopat, els altres es quedaven sols al menjador. En aquest 

moment dos residents es van enredar en una discussió; un d'ells va agafar un ganivet 

i el va posar al coll de l'altra. Una familiar que era a l'habitació amb la seva mare va 

sentir els crits, va anar al menjador i amb molt esforç va evitar que el ferís.  

 

Encara que en determinats moments no sigui fàcil trobar personal, la veritat és que hi 

ha empreses especialitzades i si els gestors no troben treballadors disponibles poden 

acudir a aquestes. És clar que és molt més barat no fer-ho, i també ho és que la 



COORDINADORA RESIDÈNCIES 5+1  
 

Pots enllaçar al nuestre web aquí: https://coordinadoraresidencias.com 
 
Ya som a Twitter! Segueix-nos: @CooResidencias 
 

Generalitat els pagarà per un servei no prestat, incrementant els seus guanys encara 

que sigui a costa dels nostres ancians. 

 

Així mateix  a totes les residències hi ha  problemes  comuns de coordinació entre els 

serveis mèdics i MUTUAM, ja que aquesta no actualitza la recepta electrònica amb la 

celeritat necessària, la qual cosa provoca demores i errors en la medicació dels 

ancians. Existeixen demores en l'obtenció de visites als metges especialistes, com a 

conseqüència de la mala gestió de MUTUAM i els serveis mèdics de les mateixes 

residències.  

 

 

 

Altres deficiències que pateixen en major o menor mesura les residències són els 

errors en l'administració de la medicació, la falta de material com a tovalloles, 

protectors de llit, etc., el deteriorament i pèrdua constant de roba en la bugaderia, la 

deficiència de la neteja.  

 

I, finalment, cal fer esment a la situació que pateixen algunes de les cinc residències.  

 

En la residència Mossèn Vidal i Aunós existeix un deteriorament general fruit de la 

falta de manteniment per part de la Generalitat, malgrat que al juliol de l'any passat 

se'ls va lliurar un dossier absolutament documentat. Com a conseqüència d’aquesta 

falta de manteniment s'ha produït diversos incidents greus aquest any: falta d'energia 

elèctrica durant 13 hores el dia 21 de juliol;  el dia 28 de setembre es va produir la 

caiguda al jardí d'una de les barres dels tendals exteriors, just al costat d'un resident i 

el seu familiar; el dia 12 d'octubre hi havia una gotera immensa en la quarta planta pel 

mal estat de les canonades. La manca de grues impedeix fer dues dutxes setmanals 

als ancians, canviar els bolquers quan ho necessiten o anar al WC quan precisen, ja 

que les grues són imprescindibles davant la manca de mobilitat d’aquestes persones.  
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En la residència Alchemika no ha funcionat l'aire condicionat ni la calefacció des de la 

seva inauguració en 2016, malgrat les reiterades queixes formulades pels familiars. 

Aquest estiu amb el canvi de gestora es va descobrir que l'aparell instal·lat estava 

descatalogat i en desús, tota i  que la residència era de nova construcció. De moment 

no s'ha donat una solució definitiva, i s'ignora si la Generalitat ha fet alguna 

investigació sobre aquest tema.  

 

En la residència Bon Pastor l'alimentació que s'ofereix als ancians és escassa i de 

pèssima qualitat. El dia 24 de setembre als ancians que mengen triturats se'ls va servir 

exclusivament patata i ceba bullida del dia anterior. L'excusa oferta pel cuiner va ser 

que no tenia suficient peix per a tots els ancians, i a la resta se'ls va oferir una 

minúscula ració de peix. Aquesta va ser la gota que va vessar el got, ja que els cinc 

dies anteriors se'ls havia alimentat a força d'ous, per la qual cosa els familiars es van 

concentrar davant la porta de la residència i van cridar als Mossos d'Esquadra. No es 

va tractar d'un fet puntual com va dir públicament el Secretari d’Afers Socials i 

Famílies, perquè el problema existia des de feia molt temps i en l'actualitat segueix 

sense resoldre's.  

 

En la residència El Molí encara que l'alimentació ha millorat, segueixen existint queixes 

relatives a l'elaboració i quantitat. 

 


