
SR. REGIDOR-PRESIDENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SANT MARTÍ

                                       Ainhoa Ruiz     ,  en la seva condició de Portaveu del Grup Municipal
CUP-CAPGIREM en aquest Consell Municipal, actuant en el seu nom i representació, exposa:

I. Atés  
La major esperança de vida i el creixent augment del envelliment de la població, està donant lloc
a  necessitats  socials  que  requereixen  d'una  resposta  cada  vegada  més  urgent,  als  quals
l'administració pública ha de donar resposta. Per tant, considerem que obrir la residència per a
gent gran Alchemika, aixì com la construcció i gestió d'altres, és una prioritat al nostre districte.

II. Atès  
Que la  residència  porta  més  d'un  any  feta,  sense   cap  tipus  de  moviment  per  part  de  les
administracions  , on les  mobilitzacions socials han  demanat la seva obertura per les necessitats
que hi ha al districte de Sant Martí de residències  públiques.

III. Atès 
Que els serveis necessaris per a cobrir necessitats socials no han d'estar sotmesos al risc de ser
privatitzats,  ni  ser  gestionats  pel  lucre econòmic ,  si  no pel  bé  social  i  comunitari.  Per  poder
assegurar un servei que respongui a les persones i que protegeixi a les seves treballadores.
A més denunciem les pràctiques, cada vegada més comunes, d'aprovar projectes i construir-los
amb diners públics que després són mal venuts a les empreses privades sense cap benefici social.

IV. Atès 
Que  des  de  la  Generalitat,  responsable  de  la  gestió  del  projecte,  no  s'han  pres  les  mesures
necessàries per a la seva obertura des de la seva construcció, i  atès que l'ajuntament ha aportat
diners per a la seva realització, s'hauria d'aplicar-la municipalització del servei.

V. Atès
L'oportunitat d'implementar un pla pilot de nous models de gestió que impliquin tant als usuaris
com als  treballadors, per tal d'incentivar la participació activa en la creació del espais comunitaris.

VI. Atès
Que un dels  punts del  programa de l'equip de govern per al  nostre districte és l'apertura del
centre de dia Alchemika.

Per això i d’acord amb el que estableixen els articles 64.3 i 100 del Reglament Orgànic Municipal formula la
següent:

PREGUNTA 

Al Consell Municipal del Districte de Sant Martí:

Obertura centre de dia Alchemika:
Quan,  amb  quina  titularitat  i  amb  quin  model  de  gestió  proposa  l'equip  de  govern  obrir  la
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residència de dia per a gent gran Alchemika?

Signat: 
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