
 

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA SOLICITAR A                   

INVESTIGACIÓN DOS FALECEMENTOS NAS RESIDENCIAS DA TERCEIRA IDADE DE XESTIÓN                   

PRIVADA  

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de               

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:      

A actual crise sanitaria puxo en evidencia as consecuencias das políticas austericidas e privatizadoras,              

sobre todo, no eido da sanidade e no dos coidados á terceira idade. Uns feitos que levaban anos sendo                   

denunciandos polos colectivos de persoas traballadoras e asociacións de familiares. O modelo            

privatizador imposto na última década provoca que a día de hoxe o 77% das prazas en residencias se                  

xestionan desde o sector privado (segundo os datos do IGE), con un ratio de prazas en residencias do                  

3,05% sobre os maiores de 65 anos, moi por debaixo da media estatal. Temos, pois, unha demanda                 

crecente de prazas e escasa oferta para atendela; oferta case inexistente se falamos de xestión pública                

directa. 

O informe de fiscalización do Consello de Contas do ano 2015 xa alertaba que “o número de persoas                  

que accederon a prazas residenciais a través do sistema de emerxencia social pasou de ser unha                

excepción a ser o sistema máis empregado para o aceso ao servizo”, ao tempo que recolle que                 

“ademais de estar sendo privatizado, o sistema de residencias reduciu un 7,1 por cento os gastos de                 

persoal” priorizando, así, o negocio sobre o dereito a ter unha atención de calidade. Na última década,                 

a Xunta de Galicia tomou decisións para mercantilizar os coidados da terceira idade deixándoos en               

maos de empresas afíns e fondos extranxeiros. 

Desde que Feijóo é presidente non se ten creado nin unha soa nova praza en ningunha residencia de                  

xestión pública directa. E, ainda así, son estas residencias públicas de xestión directa as que,               

demostraron ser, frente a covid-19, moito máis seguras para a vida que as residencias de xestión                

privada. Aproximadamente o 45% das mortes en Galicia foron en residencias, e desa porcentaxe o               

98% de mortes foron en residencias privatizadas. Por desgraza, na nosa cidade podemos ver un               

exemplo estremo desta situación na enorme diferencia de falecidos entre as residencias de xestión              

directa pública e as de xestión privatizada, sendo o máixmo contraste o existente entre a da Volta do                  

Castro con cero falecidos e a DomusVi de San Lázaro no que fontes dos traballadores sitúan en 55 as                   

mortes acontecidas, o que supón máis de ⅓ dos residentes. 
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A pesar desta situación, das denuncias das persoas traballadoras, das peticións de familiares e tamén               

deste grupo municipal, a Xunta de Galicia non intervíu ningunha das residencias xestionadas por              

DomusVi na nosa ciadde. É iso que as dúbidas sobre as prácticas desta empresa non fixeron máis que                  

medrar desde o comezo da pandemia. A propia Fiscalía Superior de Xustiza de Galicia ten aberto                

dilixencias sobre o funcionamento da residencia de San Lázaro, a partir dunha denuncia do Valedor do                

Paciente; e tamén a Valedora do Pobo ten iniciado unha investigación de oficio ao respecto.  

 

As queixas sobre DomusVi non son novas, as súas traballadoras levan anos denunciando unha              

situación precaria que vai en detrimento da atención aos maiores, e nas últimas semanas alertaron da                

falta de medios persoais e materiais para afrontar unha crise sanitaria destas características. Por todo               

isto debemos esixir que se esclarezan e depuren as responsabilidades que pode ter esta empresa, e                

nomeadamente a súa xerenta en Galicia. Deben investigarse as contínuas denuncias dos colectivos de              

traballadoras e familiares sobre o incumprimento das normas legalmente establecidas en canto a ratios              

de persoal, a insuficiente calidade na alimentación e noutros servizos, o que se traducía nunha mala                

atención nestes centros. Debe esclarecerse a labora da inspección da Xunta de Galicia e a súa                

inacción diante das denuncias de incumprimentos nos ratios do persoal de atención e noutros aspectos               

sobre os que nin se iniciaran expedientes sancionadores. Debe exclarecerse todo o acontecido nestes              

últimos meses, está en xogo a dignidade das persoas e a nosa dignidade como sociedade. 

Todo o anterior debería levarnos a apostar por un cambio de modelo que protexa a vida e a atención                   

digna e de calidade aos nosos maiores como un dereito. O lucro empresarial non pode estar por riba                  

dos dereitos. Non se trata só de mudar o cambio de titularidade de privada a pública, elemento que                  

entendemos fundamental, senón de poñer a saúde por diante de calquera criterio económico. Aínda              

que non suficiente, é condición necesaria que se aposte por un modelo de titularidade e xestión                

pública, partindo do principio de que a mercantilización da saúde pode resultar un perigo para a vida                 

das persoas. Neste contexto, debemos exixir á que Xunta garanta que a futura nova residencia,               

prometida hai máis de 3 anos, que se vai construír en Santiago sexa de xestión pública, porque non                  

podemos permitir que a atención xeriátrica se entenda como un simple negocio. 

Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o                

seguinte ACORDO: 

1. Instar ao Parlamento de Galicia a crear unha comisión investigadora sobre o acontecido             

nas residencias da terceira idade durante a crise da covid-19. 

2. Instar à Xunta de Galicia a: 

a. Elaborar un plano para medicalizar as residencias de xestión privada diante da            

posibilidade de novos rebrotes da pandemia nos vindeiros meses  

b. Inspeccionar e avaliar o cumprimento da normativa vixente en todas as           

residencias da terceira idade e, no seu caso, revisar e rescindir os concertos ou              

contratos con entidades ou empresas que acumulen incumprimentos da mesma. 
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c. Establecer un mecanismo de aceso á información e transparencia para as           

familias das persoas residentes e habilitar axudas para quen vise reducidos os            

seus recursos por causa da crise. 

d. Esixir que a próxima residencia da terceira idade que se construirá en Santiago             

de Compostela sexa de xestión pública e directa. 

e. Mudar as políticas de privatización e a camiñar cara a xestión directa dos centros              

socio-sanitarios de atención á dependencia. 

 

Santiago de Compostela, 19 de Maio do 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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