
MOCIÓ QUE PRESENTA MOLLET EN COMÚ, DE LA PLATAFORMA EN 

DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA AL BAIX VALLÈS, RELATIVA A LA 

GESTIÓ DE LES RESIDÈNCIES I GERIÀTRICS I ESPECIALMENT DURANT 

LA CRISI DE LA COVID19

Atès que podem arribar a entendre que les diferents administracions, així com 

els centres sanitaris i geriàtrics, s’hagin vist sorpresos per l’arribada de la 

pandèmia que estem patint, atenent al desconeixement general que hi ha 

d'aquesta terrible malaltia i del seu frenètic ritme de propagació. Hem de 

remarcar que tenint en compte les dades corregides recentment per la 

Generalitat, han mort més de 7.000 persones per aquest fet només a Catalunya 

en el darrer mes i mig, i unes 20.000 més a la resta de l’estat. 

Atès que els més afectats han estat les persones grans amb patologies prèvies 
(les més vulnerables). En aquest cas, les nostres autoritats no han actuat amb 
la rapidesa exigible, ni amb els mitjans adequats per a protegir-les. Això ha 
comportat una autèntica catàstrofe humana que té els seus responsables
polítics directes. 

Atès que la responsabilitat política no ve només de dilucidar qui ha actuat en 
primer lloc o si s’havia de declarar l’estat d’alarma i el confinament unes 
setmanes abans. Perquè un cop intervingudes les conselleries de salut i la 
xarxa hospitalària pel Govern de l’estat espanyol, ara es ben difícil determinar 
fins a quin punt és responsabilitat del Govern Central o de la Generalitat. 

Atès que la responsabilitat l’hem d’anar a buscar a l’arrel de tot plegat. És a dir, 
en la construcció d’un sistema i una xarxa de salut, que cada vegada més ha 
convertit la cura de les persones en un negoci per a les empreses privades i ha 
deixat d’ésser una prioritat i un obligació de les administracions, responsables 
de l’administració dels fons públics. 

Atès que els centres geriàtrics són institucions especialment sensibles a 
qualsevol malaltia infecciosa, cal fer una revisió a fons del funcionament 
d’aquests centres, basats en un model de gestió privada en el què no s’ha 
exercit cap control públic, tot i que les administracions estan obligades a 
realitzar-lo. Tanmateix, les residències públiques han vist cedida la seva gestió 
en mans de fundacions religioses o civils. I com hem vist, no estaven ben 
controlades. 

Atès que cal tractar la funció de la cura de la gent gran com una possibilitat de 
benefici en comptes d’una obligació de protegir a la gent sense discriminació 
d’edat, comporta la contractació, en molts casos, de personal poc qualificat i 
precaritzat, amb contractes abusius en les seves condicions (horaris i sous de 
misèria). 

Atès que a tot l’esmentat, cal afegir també que les malalties de les persones 
residents als centres geriàtrics no són controlades per l’atenció sanitària 
primària de la seva localitat, sinó que es situen fora d’aquesta xarxa i no són 



ateses pel sistema públic. La Generalitat té contractades pels diferents centres 
una o vàries empreses privades que realitzen aquesta atenció, la qual ha 
resultat totalment ineficaç per fer front a una situació del tot inesperada. Això és 
una prova de que tot i que els contractes són milionaris, actuaven sense cap 
previsió ni estocs de material de protecció per als treballadors i treballadores. 

Atès que es tracta doncs, d’una evident perversió del sistema, ja que les
persones residents tenen els mateixos drets i serveis que el conjunt de la 
ciutadania. 

La nostra Plataforma ha vingut denunciant des de fa molt de temps 
aquest malbaratament de diners que posava en perill la salut dels més 
grans. I com sempre, aquests avisos s'han ignorat per part de les
administracions competents. 

A Mollet hi ha residències de tot tipus: La institució eclesiàstica gestiona 38 
places, el grup FIATC, amb una residència situada a La Vinyota, gestiona 140 
places i està previst que aquesta empresa s’encarregui també d’un altre centre 
geriàtric que es construirà a la Farinera amb 116 places també privades. Les 
places públiques són un total de 80 places a la residencia de Santa Rosa i 60 
places a Can Pantiquet/la Vinyota per discapacitats psíquics gestionades per la 
fundació sanitària de Mollet (de gestió privada). 

Totes aquestes residències han patit els problemes de contagis i morts, així 
com la manca de recursos, atenció insuficient, poca transparència i manca 
d’informació als familiars i entitats que ho hem demanat i algunes d’aquestes 
estan sent investigades per la fiscalia per presumpte delicte penal. 

Tota aquesta situació tan lamentable i indigna pels residents que s’ha precipitat 
amb la pandèmia del Covid19, no ve de una gestió recent, tal i com es 
demostra amb les denúncies que fa temps que venim fent públiques. Exemple 
d’aquestes reivindicacions és la demanda d’un metge amb atenció de 24 hores 
i un servei d'infermeria en horari nocturn, ja que en el millor dels casos, durant 
la nit només hi ha un professional gericultor per planta i atenent entre 28 i 30 
residents, sense cap altre suport professional. 

D’acord amb l’anteriorment exposat, demanem que l’ajuntament de Mollet del 
Vallès adopti els següents acords per a evitar més contagis i morts evitables.

ACORDS: 

1er.- Facilitar EPIs i fer TEST i PCRs a les residències, per a protegir a les 
persones grans/dependents, així com al personal sanitari. Donat que aquests 
últims són els que entren i surten dels centres, és imprescindible l’entrega de 
tot el material adient per a la protecció, com són els guants i les mascaretes. 

2on.- Demanar que l’atenció sanitària sigui donada per l’atenció primària
pública de zona com es fa ara després del traspàs al departament de salut, 
amb la dotació de personal i recursos suficients. 

3er.- Aïllar a les persones grans que donin positiu i atendre-les en unitats 
medicalitzades. Aplicar també aquesta mesura a les persones que tinguin 
símptomes i no se’ls hi hagi pogut fer la prova. 



4rt.- Demanar la Intervenció de les residències en les què hi hagi sospita de 
negligència o omissió de socors. 

5è.- Donar suport a la comissió que s'ha creat al parlament de Catalunya per 
dirimir les possibles responsabilitats polítiques i socials de la gestió per la 
Covid- 19 a les residències de Catalunya. 

6è.- Demanar que es dugui a terme la investigació pertinent per part de la 
fiscalia de l’Estat i territorials per a depurar presumptes responsabilitats pels 
casos en els que hi hagi hagut negligència o omissió de socors. 

7è.- Enviar aquests acords a les residències de Mollet, conselleries de salut,
afers socials i família, Ministeri de Sanitat i Vicepresidència de polítiques 
socials, Fiscalia de l’Estat i de Catalunya, grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats,del Senat i del Parlament de Catalunya així com també a la Plataforma 
de la Sanitat Pública del Baix Vallès i a la Marea Blanca de Catalunya.

 

Mollet del Vallès 15 de Maig 2020 

 

 

  

 


