
MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A LA GESTIÓ DIRECTA DEL
GERIÀTRIC D'OLIVER

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  del  Grup  Municipal  Guanyar  Alcoi,  a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana  així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,
presenten en el Ple la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La  crisi  sanitària  del  Covid-19  ha  evidenciat  la  necessitat  de  la  nostra  societat
d’ostentar uns serveis públics potents, amb recursos i  ben dimensionats per tal  de
poder atendre a la població. Una de les principals lliçons que ens deixarà aquesta crisi
que vivim és que la privatització de serveis essencials suposa un evident risc per a la
ciutadania, tant en matèria sanitària com assistencial.

En concret,  a  la  nostra  pròpia  ciutat  hem observat  en què es  tradueix  una gestió
ineficaç d’un centre geriàtric en mans de l’empresa privada. Les més de 70 persones
que,  segons fonts  properes  a  la  residència  geriàtrica,  han perdut  la  vida degut  al
coronavirus, pesaran com una llosa sobre la memòria de la nostra ciutat. Però encara
pesaran més sobre el prestigi i la credibilitat de l’empresa en qüestió, la qual acumula
més de 150 víctimes mortals a les residències que gestiona, i que ja abans de la crisi
del Covid-19 registrava queixes i requeriments per part dels familiars dels residents,
per la manca de recursos que destinava al geriàtric.

Cal recordar que la gestió privada de residències geriàtriques al País Valencià obeeix
a un canvi de paradigma de la gestió pública impulsat pel govern del Partit Popular en
la dècada dels 2000, quan es va promoure una privatització dels serveis beneficiant,
com es va saber més tard gràcies a una sentència del Tribunal Suprem, a una sèrie
d’empreses afins al PP. Com a resultat d’aquella herència, de les 334 residències que
actualment existeixen en territori valencià, 32 són municipals i estan concertades amb
la  Generalitat;  41  les  gestionen  entitats  sense  ànim  de  lucre  i  també  estan
concertades; 88 corresponen a centres gestionats per empreses privades que, això sí,
se sostenen amb fons públics;  i  39 són de titularitat  pública,  encara que només 7
d’elles són de gestió pública directa. La resta, un negoci privat que es concentra, per la
seua rendibilitat, en les grans ciutats. En conjunt, resulta que els Govern valencià paga
prop de 12.000 de les més de 27.000 places de residències existents, però gestiona
un nombre molt reduït d’aquestes places.



Per  tant,  estem davant  un  model  que  cal  començar  a  revertir,  seguint  la  mateixa
filosofia que va impulsar la Generalitat Valenciana a recuperar la gestió de l’Hospital de
la Ribera. Perquè no podem sotmetre a la ciutadania valenciana a una gestió ‘low cost’
per a que les grans empreses que detenten els serveis privatitzats obtinguen el major
benefici possible, convertint els serveis en negocis, i per tant primant sobre qualsevol
altre factor els marges de benefici empresarial. 

La pròpia evolució de l’afecció del Covid-19 al geriàtric d’Oliver ens ha assenyalat la
necessitat de que la gestió durant la crisi recaiga en mans de l’Administració pública,
una vegada que la gestió privada es va veure desbordada per la magnitud del contagi.
Correspondrà  a  futures  investigacions  determinar  quina  fou  la  responsabilitat  dels
gestors de la residència, però el  que de cap manera resultaria acceptable a hores
d’ara seria que, una vegada passat l’estat d’alarma i  el risc de contagi,  la mateixa
empresa recobrara la gestió del centre.

Per aquests motius i en virtut de l'exposat l'Ajuntament d'Alcoi ACORDA: 

1. Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a encetar les gestions per la res-
cissió del contracte amb l’empresa DomusVi per a la gestió del geriàtric d’Oli-
ver.

2. Treballar amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a que la Gene-
ralitat Valenciana assumisca la gestió directa de la residència, habilitant els re-
cursos necessaris per a oferir un servei i una atenció excel·lents als seus resi-
dents.

Alcoi, 27 d'abril de 2020

Pablo González Gimeno



Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


