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Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan<;:ar,
d'acord amb el que estableixen els articles 154 i 15 5 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat
general sobre la gestió de les residencies per a gent gran i per a persones amb
discapacitat durant la pandemia de la Covid.-19 (tram. 2 55-00011 /12).

EXPOSICIÓ DE MOTI US

· La pandemia ha posat dramaticament de manifest els déficits de l'actual model
d'atenció residencial a persones en situació de dependencia, especialment deis
centres residencials.d'atenció a persones grans. La mort de milers de persones
grans ·als centres residencials no pot romandre sen se res posta, i més atenent
als possibles rebrots de la malaltia als propers mesos. Cal per tant un conjunt
de mesures urgents per garantir la cura de la salut de les persones residents,
la mesures de prevenció pe·r evitar una nova propagació del virus als centres
residencials, la millora urgent de les condicions laborals de les treballadores
deis centres, la revisió urgent de les ratis de personal, i un pla pel retorn a la
normalitat de la vida de la persones residents.

A mig termini, cal abordar l'atenció residencial fent-la evolucionar cap a un
model més enfocat a la persona, centrat en unitats de convivencia més redu'ides, on la prioritat sigui la qualitat d'atenció, basat en una atenció més personalitzada i més integrada. Es fonamental el dialeg entre agents socials, sindicats, entitats del tercer sector i administracions per regular un nou model de
funcionament deis centres residencials, amb un¡3. nova regulació deis centres,
un pla d'inversions per la reconversió deis centres, l'actualitz~ció de les previsions de necessitat de noves places, la revisió deis mecanismes de finan<;:ament i l'enfortiment del control públic del funcionament deis centres.
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Impulsar decididament un model d'atenció a l'autonomia personal basat en la
promoció de la vida independent de les persones, que possibiliti vi u re a l'en' ttorn habitual de les persones diversificant i millorant els serveis i les prestacions que han de fácilitar romandre a l'entorn més proper, des d'una visió d'atenció in~~gral deis diverses nece~sitats per viure de forma autónoma.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució 1
Sobre la necessitat d'un nou model social i sanitari
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

l. Encetar.una reforma en el model assistencial catala que tingui coma objectiu millorar la qualitat assistencial de les persones grans, amb dependencia i/o discapacitat, en els següents termes:
a. Considerar la llar habitual com a element fonamental de
l'assistencia social i sanitaria. Les persones que ho- vulguin han
de poqer romandre a casa seva fins que el seu estat de salut o
d'autonomia facin inevitable la seva institucionalització.
b. Incrementar el nombre d'hores, la tipologia de serveis i el financ;:ament que s'ofereixen des del Servei d'Atenció Domiciliaria, i
d'altres que s'ofereixen des deis ajuntaments, incorporant també
l'~tenció sanitaria domiciliaria en un nou cataleg de serveis, entenent l'atenció domiciliaria com social i sanitaria amb serVeis integrats. Caminar cap a la tecnificació de les llars mitjanc;:ant la domotica, garantint l'accessibilitat i intensificant la relació del/la'
resident amb el seu entorn social i comunitari.
c. Consolidar un model de residencies públiques de petita capacitat,
amb una atenció personalitzada i suficient, per part de P.rofessionals qualificats, que disposin de servei medie i d'infermeria de la
xarxa pública durant 24 hores al dia i d'un equipament sanitari
mínim indispensable.
d. Que situ'i les necessitats deis residents en el centre, que garan/ teixi el continu assistencial, i no els consideri com un grup homogeni i indiferenciat. Els centres residencials eminentment socials (residencies, pisos assistits, centres de dia, entre d'altres) h'an
de coexistir amb els centres sociosanitaris que donen una atenció
integral a les persones en dependencia moderada o severa.
Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Pie
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e. Que asseguri una eficac; i real coordinació amb el sistema sanitari. Caldra per tant incrementar els recursos economics i humans
del sistema públic de salut, de l'atenció primaria, deis serveis de
geriatria als hospitals i deis serveis socials municipals, fent efectiu l'expedient únic social i sanitari.

2. Adaptar els sistemes de provisió deis serveis d'atenció de llarga durada
per a les persones grans a aquestes noves realitats, replantejant i red e-·
finint el marc legal, els sistemes de col·laboració públic-privats, i els
models de financ;ament i de control que s'apliquin en cada cas.
3. Promoure l'autonomia personal i la coresponsabilitat, no només atendre
a la dependencia. Aixo vol dir ampliar la cartera de serveis incorporant
l'acció preventiva i comunitaria, i implicar-hi al conjunt de polítiques
públiques de suport social i habitatge, entre d'altres.
4. Garantir l'equitat d'accés respectant la diversitat de l'entorn familiar, social,. cultural en el que es mou la persona, i escoltar la seva veu i les seves preferencies des de la perspectiva del dret a la· salut, a l'autonomia
personal, i a la vida independent, incorporant en el debat la reflexió etica i l'abordatge en el procés de final de vida de les persones.
5. Apostar per una xarxa de serveis residencials (de gent gran, di.scapacitats, salut mental .... ) inclusiva, harmonitzada, acreditada, estable, orien-.
tada a resultats i millar financ;ada.
6. Ampliar els i les membres presents de la taula d'experts pera la revisió
del model d'autonomia i d'atenció a les persones que ha posat en marxa
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb representants
del món local, entitats socials, entitats prestadores de serveis residencials i de cures, professionals de l'atenció primaria i col·lectius de persones amb discapacitat per tal que tots els ambits implicats hi siguin representats en la revisió del model, articulant un pacte social de tates les
parts amb un pla d'acció mesurable en els terminis, recursos i resultats.
7. Comprometre's a prestigiar la xarxa residencial posant en valor les bones practiques, fent efectius els canvis transformacionals i donant seguretat a les persones i famílies d'_avui i .de dema.
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Proposta de resolució 2
Sobre les condicions de les treballadores als recursos residencials

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
l. Vetllar per la professionalització del sector residencial i fer-Io més atractiu per als/les professionals, garantint una ocupació estable i de qualitat. La professionalització deis. serveis ha de ser un principi basic, per
atendre a la gent gran i. persones amb discapacitat amb la dignitat, el
desenvolupament de .la seva autonomia i la protecció deis seus drets.

2. Facilitar la incorporació de més gericultors/res i auxiliars d'infermeria al
sistema residencial catala i a millorar les condicions laborals i salarials
d'aquests professionals.
3. Ampliar als/les professionals de la xarxa pública deis Serveis Socials
que han treballat durant la pandemia en recursos residencials d'atenció
a persones amb problematiques de salut mental, centres de protecció- a
la infancia i !'adolescencia tutelada, de persones sense sostre, de dones
que han patit situacions de violencia
masclista; de persones amb addic.
.
cions i de Serveis d'Atenció Domiciliaria, la gratificació económica que el
Govern ha previst1 entre d'altres, per al personal de les residencies públiques o personal sanitari.

4. Actualitzar els módUis que financen els sérveis socials per tal de recuperar tant els salaris deis treballadors/es, amb els corresponents acords
en el marc de la negociació col-lectiva, com la capacitat de les entitats
de mi llorar la seva prestació al servei de les persones. ,
5. ·. Incrementar en el termini d'un mes, i a partir de l'acord entre la patronal
i els sindicats, les tarifes de les residencies per tal d'actualitzar els costos deis serveis que présten.
6. Garantir la seguretat i la salut deis/les professionals de les residencies i
apostar decididament per millorar les competencies i el reconeixement
deis cuidadors/es i deis/les professionals, fet que implica desenvolupar
programes formatius específics i continuats, la dignificació de les condicions laborals i desenvolupar accions per promoure el seu reconeixement social.
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7. Prioritzar la millora de les condicions laborals deis professionals de la
xarxa de serveis residencials i d'atenció domiciliaria, tanta nivell retributiu com en especialització, formació continuada, carrera professionals, entre d'altres, que permeti retenir i captar talent professional, el
principal actiu per prestigiar el sector. Cal un escenari economic plurianual que permeti apostar per un conveni laboral catala referent del canvi.

8. Crear una borsa de treball de professionals de les cures i· l'assistencia
sociosanitaria específica per als serveis residencials i domiciliaris.
9.

Reconeixer el treball que realitza el personal de les residencies i centres
de dependencia, representat en la seva gran majoria per dones, incorporant la perspectiva de genere en totes les decisions que es prenen per
fer front a !'emergencia sanitaria pero també en les reformes que
s'adoptin de cara al futur que permetin garantir unes condicions de treball dignes i un entorn saludable.

Proposta de resolució 3
Serveis d'Atenció Domiciliaria, Autonomía Personal i Dependencia
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. Incrementar en un 20% l'import destinat prestacions pera cuidadores no
professionals en la modificació deis Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya pera l'any 2020.

2. Reprendre, en el termini de 1 5 dies, les valoracions de grau de dependencia aturades des del decret de I'Estat d'Aiarma, a tot el territori catala.
3. Posar en marxa, en el termini de sis mesos, una prova pilot de Servei
d'Atenció Domiciliaria especialitzat, de teleassistencia avan~ada i adaptat a la persona, en un municipi representatiu sociologicament del conjunt de la ciutadania catalana.
4. Crear noves places de serveis assistencials per les persones amb especials dificultats en situació d'envelliment prematur o deteriorament que
Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Pie
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tindran dificultats per retornar a la feina, pero que necessitaran suports
intensius.
5. Encetar un grup de treball amb representants del món local, entitats supramunicipals, entitats prestadores de serveis i el Govern per redefinir,
enfortir i millorar els Sistemes d'Atenció Domiciliaria. Necessitem un
nou model de SAD que incrementi les hores d'atenció, els tipus de servei, que lluiti contra la soledat no volguda i que esdevingui l'eix central
de l'atenció i la cura de les persones amb dependencia allargant tot el
possible la seva estada a la llar propia fins que la seva institucionalització sigui inevitable.
6. Abordar el repte de les cures de manera integral i des de la proximitat
física i emocional. Fomentar els serveis que fan possible continuar vivint
al propi domicili i que treballen des de l'activació del ve'inatge i els
equipaments de proximitat. L'activació comunitaria ajuda a contenir la
pressió sobre els serveis socia:ls i els sanitaris. La proximitat permet
adaptar-se a les necessitats de cada territori i, per tant, adequar els esforc;os a !'impacte desigual de la pandemia.

Proposta de resolució 4
Centres de día

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
l. Incrementar !'actual módul de Centre de dia (632,72€) en un 25%, amb
una tarifa que permeti donar un servei de qualitat suficient per donar
resposta als serveis continuats de fisioterapia, terapia. ocupacional,
at'enció social, atenció d'infermeria etc, a la vegada que es garanteixen
uns salaris dignes i jornades. professionals que fidelitzin la seva continu'itat.
2. Adaptar el módul de centre de dia a l'estat cognitiu i/o físic de la persona atesa. L'atenció no és la mateixa a una persona autónoma físicament
que a un ~suari/aria amb grau 111, tal com passa en l'ambit residencial.
3. Potenciar des de I'Atenció Primaria i els referents socials de dependencia, la prescripció del servei de Centres de Dia que, juntament amb serveis com el SAD, laTA avanc;ada, l'adaptació de la llar amb ajuts tecnics
i una coordinació eficient, és una gran alternativa a la institucionalització de la gent gran en residencies.
Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Pie
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4. Assegurar el transport adaptat necessari per assegurar el trasllat d'una
persona amb problemes de mobilitat al centre de dia.

Proposta de resolució 5
Mesures urgents en J'ambit residencial

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
l. Tramitar, abans de finalitzar l'any 2020, dues mil noves presta.cions vinculades al servei de residencia perque les persones amb dependencia
recdneguda que són en llista d'espera puguin ocupar una part de les
places residencials actualment buides, sempre respectant les limitacions
d'ocupació que puguin derivar-se de la situació post-Covid.
2. Contractar immediatament i directament per part del Govern de 1.000
professionals de refon; en l'ambit residencial per fer front amb garanties
a un possible escenari de rebrot epidemiologic.

3. Assegurar la realització immediata de proves PCR als professionals i residents del equipaments residencials on es detecti un cas positiu de
COVID-19.
4. Garantir, sota criteris dínics, la derivació hospitalaria deis residents amb
COVID-19 positiu.

5. Garantir la desinfecció deis centres residencials pera la gent gran i persones amb discapacitat que ho sol·licitin, tant deis espais interio.rs com.
deis espais exteriors comuns.
6. Realitzar un pla .de contingencia individualitzat pera cada c~ntre residencial, que reflecteixi de manera realista qui proporcionara assistencia
sanitaria i que rE;!culli, entre d'altres, temps de resposta i personal intermediari que coordinara cada procés.
7. Establir de forma immediata un sistema d'alerta primerenca en tot
l'ambit residencial catala, que asseguri una correcta comunicació entre
el Govern i les residencies, i adareixi els criteris d'a'illament, tractament,

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Pie
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derivació sanitaria i hospitalaria i d'altres aspectes a tenir en compte
davant una possible situació de rebrot epidemiologic.

8. Assegurar que, en el termini de 30 dies, tots els centres residencials de
Catalunya disposin d'Equips de Protecció Individual i de preves PCR's
suficients amb relació al nombre de professionals i de residents, amb
estocs no inferiors a les necessitats de 3 mesas.

9. Incrementar les actuals ratios de professionals, com a mínim un 15%, i
els moduls economics deis centres residencials, a partir de l'acord amb
tates les patronals residencials catalanes.
1O. Disposar d'una.auditoria .deis centres residencials de Catalunya, del seu
· estat actual i de l'adaptació al protocol de "retorn a la normalitat", amb
indicació de la seva resposta a la COVID-19, amb els informes deis professionals de salut que van intervenir a les residencies després de
l'acord del Govern de traspas de la responsabilitats d'Afers Socials a Salut.

Proposta de resolució 6
Jnspeccions, transparencia i informació als familiars
El Parlament de Catall.mya insta el Govern de la Generalitat a:
l. Crear, en el termini de 6 mesas, la Comissió de Qualitat Assistencial, un
organisme públic independent, amb capacitat executiva per actuar en
els ambits medie, residencial i serveis d'ajuda i assistencia. domiciliaria, i
amb els següents objec;tius: establir un registre de prove'idors; supervisar, inspeccionar i valorar els .serveis; actuar per a· protegir a les persones usuaries deis· serveis; i informar a la societat de manera independent sobre la situació deis serveis. D'aquesta manera establirem un
sistema d'avaluació contínua que controla i actua per a garantir una
adequada qualitat deis serveis.

2. Encetar, en el termini de 2 mesas, un procés de renovació del metode
d'inspecció deis centres residencials, enfocant-lo fonamentalment a la
mil lora de la qualitat del serveis. Entre d'altres aspectes es requereix:

Model: Z55 Propostes de resoJució subsegüents al debat general en el Pie
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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. lntroducció d'un sistema checklist.
d. lncrement del nombre de professionals del cos d'inspectors/es de
la Generalitat.
e. Assegurar que les inspeccions es fan sense avís previ al centre.
f. Fer públics al conjunt de la ciutada,nia els resultats de les inspeccions.

3. Efectuar els controls necessaris pera garantir uns nivells adequats de
neteja, material, qualitat alimentaria, atenció medica i substitució del
. personal en cas de vacances, absencies, etc.
4. Realitzar un estudi sobre la situació de la infraestructura de tots els centres residencia1s per a gent gran, persones amb discapacitat i atenció a
la infancia de Catalunya per, posteriorment, aprovar un Pla d'lnversió
que actualitzi i mill<;>ri la qualitat deis centres residencials.
5. Incorporar la tecnologia com a eina de suport imprescindible, com a
mitja de connexió remota amb els residents, les ·seves famílies i els cuidadors/es.

6. Publicar, en el termini d'un mes, el nombre de persones que es troben
en llista d'espera per a accedir a una plac;a pública de residencia a Catalunya, amb la seva distribució territorial.
7. Publicar, en el termini d'un mes, les persones amb el dret reconegut a
una prestació del sistema de Dependencia i que es troben en llista
d'espera. Les dades han de ser mensuals, des de genera juliol de 2020,
per tal de comprovar els efectes que la pandemia ha tingut en la gestió
de les prestacions per dependencia.

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Pie
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Proposta de resolució 7

Atenció sanitaria a les residencies
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. Revertir, en el termini de dos anys, la privatització de l'assistencia medica als centres residencials catalans, perque aquesta sigui assumida
per professionals del sistema públic de salut, en el marc de l'atenció
comunitaria
2. Desenvolupar un sistema d'acreditació residencial, que garanteixi una
millor homogene'itat del sistema i alhora reconegui les diverses capacitats assistencia~s de les entitats per atendre determinades situacions
clíniques, i d'autonomia personal (rehabilitació, logopedia, terapeuta
ocupacional) i, a partir d'aquí, determinar els criteris d'accés i mobilitat
en funció del perfil del resident.
3. Potenciar equips assistencials de residencies amb l'especialització que
es requereixi en cada cas segons nivell de complexitat, i integrar funcionalment aquests equips al SISCAT, tant pel que fa a les condicions laborals com els sistemes d'informació (HCC, rec,epta electrónica ... ), amb
rutes d'integració assistencial, protocols i informació compartida.
4. Dotar a aquests equips deis recursos necessaris per donar una atenció
sanitaria de proximitat que garanteixi la qualitat de vida i els despla~a
ments per descompensació a altres dispositius de la xarxa.
S. Dotar a les residencies d'un equipament sanitari mínim indispensable,
amb els professionals formats que es requereixin per a una primera i
urgent atenció sanitaria.
6. Integrar aquests equips en els comites de coordinació territorial del SISCAT, fixar la seva ABS de referencia, i els dispositius especialitzats de
suport d'atenció sociosanitaria i de salut mental.
7. Respectar la diversitat de !'estructura de provisió en el territori clarificant els rols i cartera de serveis de cada nivell d'atenció, garantint que
aquesta coordinació i treball en equip funcioni més enlla de les Organitzacions Sanitaries lntegrals (OSI's).

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Pie
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8. Sistematitzar mitjan~ant guies clíniques o protocols unes intervencions
terapeutiques homogenies, que haurien d'estar avalades pels col·legis
professionals les societats científiques que orientin la practica assistencial.
9. Revisar la via d'accés deis ingressos a les residencies amb la creació de
comites d'ambit territorial, formats per representants de la Administració, representants deis recursos sanitaris del territori, representants de
les residencies, amb la xarxa social de serveis comunitaris que gestionin
els ingressos de la llista d'espera ·única, i que tinguin present no només
el grau de dependencia de .1~ persona sinó també les seves necessitats
sanitaries i socials actuals.

P.roposta de resolució 8

Recolzament al món local i al tercer sector
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la.Generalitat a:
l. Aprovar, via decret, una nova fitxa del contracte programa amb els municipis. Aquesta fitxa haura d'anar acompanyada d'un fons economic
suficient per atendre les derivades socials de la pandemia.

2. Fer efectiu de manera immediata el pagament deis deutes de l'any 2019
i del mes d'abril de 2020, així com altres encara pendents, amb les entitats i empreses del tercer sector social i de l'ambit residencial que gestionen serveis públics que han estat directament implicades en el manteniment deis serveis durant la pandemia.

3. Consolidar el Sistema de Serveis Socials Municipals, ampliar la ratio i incorporar la figura del psicoleg/a, per poder donar resposta integral, rapida i efectiva a l'increment de la demanda assistenéial prevista, així
com a l'increment de malalties psicologiques i mentals.

4. Reobrir de forma immediata totes les oficines de Benestar Social de Catalunya.

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el' Pie
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5. Donar prioritat a la cobertura de baixes, permisos i excedencies ates
que es preveu que els Serveis Socials rebran un increment important de
demandes tant de prestacions com d'acompanyament a persones i famílies víctimes de la crisi derivada de la paralisi económica.

Proposta de resolució 9
Finanfament

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
l. lncloure en la modificació pressupostaria de l'exercici 2020 les partides
d'inversió necessaria per a la construcció de 1.000 noves places de residencia en nous equipaments públics de gestió directa per part de la
Generalitat.
2. Revertir la situació d'infrafinan~ament cróni.c del serveis socials de la
xarxa d'atenció pública.
3. Establir una línia de subvené:ions per fer front a les reformes arquitectóniques dirigides a la prevenció de pandemies.
4. Presentar un nou Pla d'lmpuls de projectes de digitalització en el sector
residencial.
5. Revisar el finan~ament que perceben les entitats del tetcer sector per tal
d'enfortir els serveis que presten de forma permanent, amb un calendari
de pagaments dar, 2020-2021.
6. Adoptar de manera urgent les mesures necessa_ries per a compensar els
sobrecostos que les entitats socials que gestionen per via de l'acció
concertada, gestió delegada o subvenció serveis per a les persones amb
discapacitat han hagut d'assumir durant el període.de confinament.
7. Establir un "Módul COVID", de manera. extraordinaria, i mentre s'hagin
d'adoptar mesures excepcionals per afrontar les· conseqüencies de la
Covid-1 9 per a garantir la salut de persones i treballadors, per a compensar els sobrecostos que les entitats que gestionen per la via de
l'acció concertada, gestió delegada o subvenció serveis per a les persones amb discapacitat hagin d'assumir.
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8. Avanc;:ar en la recuperació de les' quanties de les tarifes que fi'nancen els
serveis que presten les entitats socials de la discapacitat per la via de
l'acció concertada, gestió delegada i subvencions per tal de continuar
recuperant-se de les conseqüencies de' la decada perduda en termes de
financ;:ament d'aquests serveis. Aquest increment de la quantia de latarifa hauria d'anar en la direcció d'alló que han plantejat les entitats representatives del sector social .

·Proposta de resol u ció 1O

Sobre la gestió de la crisi per part del Govern de la Genera/itat
El Parlament de Catalunya reprova la gestió del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies durant la situació originada per la COVID 19 a les residencies de
Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2020

Eva Granados Gal no
Portaveu del GP P C-Units

Raúl oreno Montaña
Diputaf del GP PSC-Units

/

Assumpta Escarp Gibert
Diputada del CP PSC-Units
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