
PREGUNTES I PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI SOBRE LES
RESIDÈNCIES DE MAJORS

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 el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Arran de la publicació per part d’Amnistia Internacional de l’informe Abandonadas a su
suerte:  La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias
durante la pandemia COVID19 en España  en el que s’exposava com les persones
majors  en  residències  han  patit  des  de  març  almenys  cinc  violacions  dels  drets
humans,  Guanyar  Alcoi  va  formular  un seguit  de  preguntes  al  plenari  del  mes de
desembre  que  no  van  obtindre  resposta.  Per  eixe  motiu  tornem  a  formular-les
juntament amb altres: 

 El govern local  coneix  el  protocol  que es va portar  a terme a la  residència
d'Oliver durant la primera onada?

 És coneixedor el govern de quins canvis s'han previst en eixe protocol a les
residències de majors i quins s'estan aplicant?

 És  coneixedor  el  govern  si  amb  aquests  canvis  es  deriven  als  malalts  a
hospitals quan ho precisen?

 Coneix bé la situació actual de la gestió de les residències de majors d’Alcoi en
aquesta 2a onada? 

 Coneix el govern en quin moment començarà la vacunació a les treballadores i
residents en la residència? 

 Coneix la situació que està sent investigada pel Síndic de Greuges?

 En quin punt es troba la reversió a la xarxa pública de la residència d'Oliver?



Quins passos s'han donat, quines gestions s'han fet i què es preveu fer a partir
d'ara?

 Està seguint el govern municipal el procés jurídic que està duent a terme la
plataforma  de  residents  de  Domus  Vi  i  els  ha  oferit  l’ajuda  econòmica
necessària per a que cap família es quede fora d’aquest procés? 

Juntament amb aquestes preguntes formulem el següent prec:

1. Que s’acomplisca en el termini d’un mes el compromís adquirit per l’alcalde fa
ja més de 6 mesos de convocar una comissió especial dedicada a la gestió del
brot a la residència d'Oliver durant la primera onada.

Alcoi, 28 de desembre de 2020

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


