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L’assistència sociosanitària

Les noves
retallades deixen
les residències al
caire del col·lapse
La Generalitat suspèn sine die els
ajuts per pagar residències privades

JOSEP PLAYÀ MASET
ANA MACPHERSON
Barcelona

La situació del sector de les residències sociosanitàries està arribant a una situació límit. Dues
noves mesures anunciades pel
Departament de Benestar van
provocar ahir la reacció irada de
les patronals i van obligar la conselleria a convocar una reunió
d’urgència per “buscar solucions
dialogades” que facilitin la sostenibilitat del sector.

Benestar Social
rebaixa un 4,6%
l’ajuda als centres
sociosanitaris amb
efectes retroactius
D’una banda, Benestar ha decidit prorrogar sine die la suspensió de nous Programes Individuals d’Atenció (PIA) a persones
dependents que demanaven una
prestació econòmica vinculada a
un servei d’atenció en una residència privada. A finals de juliol
es va anunciar la suspensió de
dos mesos atesa la impossibilitat

de pagar els nous ingressos i el retard acumulat en les persones
que des del mes de gener s’havien incorporat a aquesta mena
de prestació. Avui, dia 1 d’octubre, s’acabava el termini i havia
d’obrir-se altre cop aquesta via,
però a mitja tarda d’ahir la Generalitat va comunicar aquesta pròrroga de la suspensió. La mateixa
consellera Neus Munté va explicar durant l’estiu que cada mes ingressen en residències amb
aquest mena de prestació unes
250 persones.
Segons un portaveu del Departament de Benestar Social i Família, la causa d’aquesta suspensió,
que sembla que serà prolongada,
és tant la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat com, sobretot, les noves retallades que
s’anuncien als pressupostos de
l’Estat, que es van donar a conèixer ahir mateix. La conselleria reitera que està pagant el 80%
de les prestacions i serveis associats a la llei de Dependència i
que l’Estat només afronta el 20%
restant, quan segons la normativa havien de fer-ho a parts iguals.
Però des de divendres passat
es coneix també una altra retallada que afecta directament aquest
sector. Els hospitals que donen
atenció sociosanitària van rebre

Bauzá es nega a retirar
el trilingüisme malgrat
la històrica manifestació
ERNEST CARRANZA
Palma

El PP balear va respondre ahir
per boca de dirigents del Govern
i del partit a la històrica manifestació contra la seva política educativa, que va congregar més de
80.000 persones a les quatre
illes. L’Executiu assegura que és
sensible a les demandes del carrer, encara que es manté ferm en
el seu rebuig de retirar el trilingüisme aquest curs, apel·lant a
l’ampli suport electoral aconseguit en les últimes eleccions.
El pes de la folgada majoria absoluta continua sent el tallafocs
de l’Executiu davant la creixent
pressió ciutadana. A primera hora del matí, el vicepresident Antonio Gómez va assegurar a IB3
Ràdio que els manifestants “no
representen el sentiment popular, sinó una opció molt personal”. Va argumentar també que

la participació només va assolir
el 7% de la població balear, quan
el PP va obtenir en els comicis
passats el suport del 18% de
l’electorat. Gómez va reiterar la
consigna que la vaga és “política” i va posar com a exemple l’ús

Dirigents locals del
PP insten el Govern a
reflexionar i “prendre
nota” de la protesta
de diumenge
d’estelades i altres símbols que
“no tenen res a veure amb la història ni la cultura de les Balears”.
Més conciliadora es va mostrar la consellera d’Educació,
Joana Maria Camps, que va assegurar que l’Executiu respecta
“absolutament” la manifestació.

Dificultats. La reta-

llada en els ajuts posa
les residències en una
situació complexa

divendres la notícia que la part
d’assistència que paga Benestar
Social a través de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (Icass) es rebaixava un
4,6% de forma retroactiva des de
l’1 de gener. La rebaixa és semblant a la que ja ha aplicat el Departament de Salut a tots els seus
hospitals, “però amb una gran diferència: amb Salut vam començar a negociar a l’abril, i l’Icass, al

No obstant això, va matisar: “El
pes electoral de qui surt a manifestar-se és molt respectable, però també ho és el de la persona
que es queda a casa”. Per això, va
defensar la necessitat de fer compatibles “les dues posicions”.
“Escoltem i prenem nota de la
manifestació”, va declarar la
portaveu parlamentària del PP,
Mabel Cabrer. En canvi, dirigents locals del partit van instar el Govern a reflexionar i
“prendre nota” del que va passar, com el president del Consell
d’Eivissa, Vicent Serra, o l’alcalde de sa Pobla (Mallorca), Biel
Serra. Aquest últim va parlar
fins i tot de “lliçó” i de la necessitat de fer “autocrítica”. L’oposició, al seu torn, demana la retirada del TIL i la dimissió de la
consellera i tot el seu equip.
Ahir a la tarda es van reprendre les converses per desbloquejar el conflicte entre Educació i
els convocants de la vaga, i les actituds es van distanciar encara
més. Sindicats i professors van
exigir per escrit la retirada del
TIL, de la llei de Símbols i dels
expedients als directors menorquins. La conselleria va criticar
aquesta posició, que considera
“immobilista”. Les parts continuaran negociant demà.c

Salut

principi d’estiu, va assegurar que
no hi hauria rebaixes. I partint
d’aquesta situació tots els centres van fer els seus plans, cosa
que inclou un conveni laboral i la
definició de les plantilles”, explica Helena Ris, gerent d’una de
les patronals afectades, la Unió.
“I ara sí ens apliquen una rebaixa
i a més amb efecte retroactiu. Per
fer-se’n una idea, un centre de
cent llits de llarga estada perdrà

100.000 euros respecte al que estava pressupostat”.
Benestar Social paga més o
menys un terç de l’assistència de
pacients de llarga estada –una
persona amb una o diverses malalties i un problema de dependència que requereix cures personals i sanitàries durant un llarg
període de temps, potser per tota
la vida–, hospitals de dia –on es
tracta i cuida persones amb al-

Retallades a Erasmus
i menys diners per
a l’FP a Catalunya
MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

Els pressupostos d’Educació
per al 2014 tindran una petita
treva després de tres anys de retallades. El ministeri que dirigeix José Ignacio Wert tindrà
una partida de 2.150,05 milions
d’euros, un 10,6% més que l’any
2013. Tot i així, encara s’està
lluny de recuperar els nivells
d’inversió previs a la crisi. L’any
2010, amb menys alumnes al sistema educatiu, el pressupost
era d’un total de 3.092 milions
d’euros.
La despesa del Ministeri
d’Educació suposa al voltant
d’un 6% de la inversió total en
educació –des d’infantil fins a la
universitat–, mentre que la resta és responsabilitat de les comunitats autònomes. La major
part d’aquest pressupost es destina a beques i ajuts a l’estudi.

És precisament la part de beques i ajuts el que més puja de
cara a l’any que ve: serà
d’1.448,15 milions d’euros,
246,3 milions més que aquest
any. Per primera vegada, el pressupost per a beques serà tancat.
Fins ara, el Govern havia de concedir una ajuda a tots els sol·licitants que complissin els requisits, i si feia falta havia d’ampliar la inversió inicial. Els canvis introduïts per Wert retallen
la quantitat de la beca que rebrà
cada estudiant, amb la qual cosa
s’espera arribar a més persones,
però el ministeri no ampliarà la
partida.
Les beques per al programa
de mobilitat Erasmus i Sèneca
tornen a caure. El pressupost
per al 2014 serà de 18,1 milions
d’euros, 3,6 milions menys que
el 2013. Aquest any el ministeri
no va convocar ajuts per al programa de mobilitat Sèneca –per
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efectiu el copagament des del primer dia.
Les patronals d’aquests equipaments, que atenen diversos milers de persones amb problemes
d’autonomia personal i malalties
diverses que requereixen que els
cuidin, creuen que la mesura, encara que esperada, resulta en
aquests moments de l’any intolerable. “Ara tot salta pels aires”, resumeix el coordinador de l’atenció sociosanitària del Consorci
de Salut i Social de Catalunya
(CSC), Jordi Serra. Cinc patronals demanen a la Generalitat
que es replantegi la decisió.
El gerent d’una residència, que
s’estima més mantenir-se en

La Generalitat
convoca les patronals
a una reunió per
buscar una sortida
que sigui viable

zheimer, per exemple, però que
viuen a casa– i l’assistència a domicili de malalts greus (Pades).
A aquesta retallada s’hi afegirà, segons s’ha anunciat, la del copagament. Des de fa anys les persones ateses per Salut i Benestar
Social en centres sociosanitaris
tenien un copagament a partir
del tercer mes d’estada que equival al 75% de la pensió amb un
límit de 540 euros. Ara es vol fer

l’anonimat, declarava ahir a la nit
a aquest diari: “Estic convençut
que d’aquí a finals d’any tancaran
algunes residències. La Generalitat encara no ens ha pagat l’import de les places corresponent al
juliol del 2012, fa mesos que no cobrem els ingressos de nous dependents i ara arriben aquestes noves mesures”. Els centres afronten com poden el moment actual,
tots amb retards importants en
els pagaments als proveïdors. “Cada dia –ens diu aquest gerent–
ens assabentem de mesures extraordinàries i dramàtiques. Algunes residències estan pagant només el 60% del sou dels seus treballadors, d’altres fa tres mesos
que no paguen la Seguretat Social
i n’hi ha que deixen de pagar dos
mesos la hipoteca, el temps màxim per no ser desnonats”. Una
de les seves últimes esperances
és poder cobrar en els dies immediats la nòmina del juliol del 2012
amb un crèdit ICO, però la desconfiança creix dia rere dia.c

Salut

estudiar en diferents comunitats

MANÉ ESPINOSA

DÈN
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LA MINVA DE L’ESTAT DEL BENESTAR

Benestar cancel·la ‘sine die’ l’ajuda
per a la residència de dependents
ÁLVARO MONGE

El Govern va
suspendre el pagament
a l’agost i al setembre, i
l’havia de reprendre ara
L’Executiu català
explica de nou
la mesura per la baixa
aportació estatal
TONI SUST
BARCELONA

L

a Generalitat va anunciar
ahir que la mesura tempo·
ral de no pagar l’ajuda a de·
pendents perquè accedei·
xin a una plaça de residència deixa
de ser temporal: el pagament se sus·
pèn sense data de recuperació pre·
vista a causa de la falta de recursos
econòmics. Benestar Social i Famí·
lia ho va comunicar en un correu
electrònic enviat a mitja tarda que
deixa clar qui és el dolent, segons la
Generalitat: «A causa dels incompli·
ments per part de l’Estat en el finan·
çament de la llei de la dependèn·
cia...». El Govern torna a culpar l’Exe·
cutiu central, com ho va fer al juliol
quan, el dia 30, va anunciar que du·
rant l’agost i el setembre no es paga·
ria el que es coneix com una presta·
ció econòmica vinculada (PEV) al
servei residencial. Una quantitat
que pot ser la diferència entre que
algú pugui, o no, ingressar un fami·
liar en un centre. Es tracta d’ajudes
que parteixen del fet que no hi ha
prou places públiques de residèn·
cia. En vista de l’anunci d’estiu,
avui, dos mesos després, s’havien de
restablir els pagaments, una cosa
que no arribarà a passar.
Benestar va
utilitzar la mateixa argumentació
que al juliol, encara que, a més a
més de culpar el baix finançament
estatal de la dependència a
L’OBJECTIU DEL DÈFICIT /

33 Avis a la residència geriàtrica Sant Gervasi, el juliol passat, quan es va suspendre el pagament de l’ajuda.

Rebaixa del 4,6%
en el mòdul social
de l’atenció
sociosanitària
33 Les patronals de residències

geriàtriques van clamar ahir contra la rebaixa de la tarifa del 4,6%
en relació amb el mòdul social de
l’atenció sociosanitària. Salut ja
va retallar la seva aportació en
aquest tema i Benestar diu que
ara ho fa per coherència. Les patronals van recordar en un comunicat el perjudici causat per la
suspensió de les ajudes a dependents. Poc després es va saber
que la suspensió es prolongava.

Salut

Catalunya, el comunicat també al·
ludeix a «les retallades del Govern»
que es van conèixer ahir, i també ad·
verteix de per què s’ha acabat tor·
nant estable una suspensió passat·
gera: «Una vegada conegut definiti·
vament l’objectiu de dèficit per a
l’actual exercici pressupostari, i ha·
vent·se confirmat així la dificultat
pressupostària, l’Institut Català de
Serveis Socials (ICASS) es veu en la
necessitat de mantenir aquesta sus·
pensió». El cas és que l’objectiu de
dèficit es coneix des del 31 de juliol
passat, un dia després que l’ICASS
suspengués els pagaments. Per tant,
si l’objectiu del dèficit fonamenta la
decisió, aquesta s’hauria pogut
anunciar fa 59 dies, i no només un
abans que arribés el límit fixat.
En tot cas, a l’estiu, el Ministeri

de Salut va replicar que havia pa·
gat el que devia a la Generalitat en
dependència. La discrepància res·
pon a un detall: en essència, està
previst que les comunitats autòno·
mes aportin tant com l’Estat, i no al
revés. És cert que la Generalitat pa·
ga més per mantenir l’atenció dels
dependents, però estrictament no
ho és que l’Estat hagi d’elevar la se·
va part.
/ La directora de
l’ICASS, Carmela Fortuny, en decla·
racions que cita el comunicat, va de·
clarar: «El sobreesforç que cada ve·
gada més estem fent per donar vi·
gència a la llei de la dependència
ens obliga ara a buscar solucions
amb el sector per garantir la sosteni·
bilitat de la llei». H
SOBREESFORÇ
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CATALUÑA
La Generalitat deja de pagar ayudas a las residencias a
nuevos dependientes
La medida, que era provisional para agosto y septiembre, se extiende indefinidamente
IVANNA VALLESPÍN
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De una medida provisional ha pasado a indefinida. La Generalitat deja de conceder la ayuda
económica a los nuevos beneficiarios de la Ley de Dependencia para que se puedan pagar
una plaza en una residencia privada. Bienestar Social ya anunció a finales de julio que estas
prestaciones no se iban a conceder en agosto y septiembre. Pero ayer, cuando se acababa
este plazo, el Departamento de Neus Munté comunicó a las residencias que la paralización es
indefinida.
Las patronales del sector denuncian que la Generalitat no les ha pagado estas prestaciones
desde el mes de enero y reclaman unos 70 millones de euros. “Por eso hemos decidido dejar
de pagarlas”, admiten desde Bienestar Social, que no confirman la cifra, pero sí reconoce que
se verán afectadas unas 500 personas.
En un comunicado, el Departamento reconoce que una vez conocido el recorte definitivo de
los Presupuestos de la Generalitat para este año, “y habiéndose confirmado así la dificultad
presupuestaria, el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) se ve en la
necesidad de mantener esta suspensión”. Más allá, la Generalitat ha vuelto a escudarse -ya lo
hizo en julio- en la “deficiente financiación” por parte del Gobierno, que ha hecho que sea “la
Generalitat la que haya asumido una gran parte de los recursos”. Según datos de Bienestar
Social, el Gobierno central solo financia el 20% de las prestaciones y servicios vinculados a la
Ley de la Dependencia, mientras la Generalitat asume el 80% restante. La directora del
ICASS, Carmela Fortuny, se ha comprometido a “intensificar” en los próximos días el diálogo
con las entidades para buscar soluciones.

Las patronales del sector
denuncian que la
Generalitat no les ha pagado
estas prestaciones desde el
mes de enero y reclaman
unos 70 millones

Mientras tanto, el sector ya ha mostrado su enojo ante este nuevo
anuncio, que “una vez más la Generalitat comunica un recorte a
última hora y de forma escueta”, ha espetado Vicente Botella,
presidente de Upimir, la patronal de pequeñas y medianas
residencias. “Estamos sufriendo muchísimo. Es un sector que crece
y crea empleo, pero estos recortes, sumados a los impagos, están
llevando al cierre a muchos centros”, ha añadido Montse Llopis,
directora general de la Asociación Catalana de Recursos
Asistenciales (ACRA).

Las perspectivas futuras no son muy halagüeñas y el propio Departamento de Bienestar
Social ha reconocido que la situación se puede agravar el año que viene, ya que los nuevos
Presupuestos Generales del Estado congelan la partida destinada a la Ley de la Dependencia
en un momento en que la población envejece más y hay más demanda de estos servicios.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/30/catalunya/1380565803_760284.html
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El sector sociosanitario, sin embargo, ha conocido otro recorte. En este caso se trata de un
descenso del 4,6% el módulo social de diferentes líneas de atención en centros
sociosanitarios, es decir, de la aportación de Bienestar Social para sufragar el coste de una
plaza de un hospital del Día. El recorte tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero.
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ANUNCIADO POR EL ICASS

Las patronales se oponen a la rebaja de tarifa en el
módulo social de la atención sociosanitaria
Se suma a la suspensión transitoria de las prestaciones económicas vinculadas al servicio de
la Ley de Dependencia durante los meses de agosto y septiembre
Lunes, 30 de septiembre de 2013, a las 19:20

Redacción. Barcelona
Las patronales catalanas ACES (Associació Catalana d’Entitats de Salut), ACRA (Associació Catalana de
Recursos Assistencials), el CSC(Consorci de Salut i Social de Catalunya), la UCH (La Unió) y Upimir
(Unió de petites i mitjanes residències) han mostrado su preocupación por la rebaja del 4,6 por ciento al
módulo social de las diferentes líneas de atención sociosantaria anunciada la semana pasada por el Icass
(Institut Català d'Assistència i Serveis Socials) y que tendrá efecto retroactivo de 1 de enero.
Así, consideran “intolerable” anunciar esta disminución cuando, antes del
verano, la Dirección General del Icass afirmó que no habría rebajas. Además,
señalan que en los últimos años el módulo social de la atención sociosanitaria
nunca se ha incrementado y sólo ha sufrido disminución o congelación.
Este anuncio llega cuando los centros “ya han alcanzado acuerdos con sus
trabajadores según el marco previsto para 2013”, por lo que la aplicación de
esta rebaja con carácter retroactivo “afectará significativamente la situación en
los centros”.
La medida se suma, además, a la decisión tomada durante el mes de julio por la
Consejería de Bienestar Social y Familia de suspender transitoriamente las Cristina Contel, presidenta
prestaciones económicas vinculadas al servicio recogidas de la Ley de
de ACES.
Dependencia durante los meses de agosto y septiembre. En aquel momento,
las patronales demandaron que no se aplicara esta suspensión, si bien la Consejería no ha hecho
ninguna comunicación al respecto.
Por otra parte, estas medidas adoptadas por la administración se suman al hecho de que “no se ha
liquidado la totalidad de la deuda” que se mantiene con los centros proveedores, por lo que las patronales
han pedido a la Consejería que reconsidere la aplicación de esta medida “que afecta directamente un
sector clave para la cohesión social y que constituye un estímulo para la recuperación económica de
nuestro país”.
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La Generalitat congela indefinidament els ajuts per
pagar places de geriàtrics
La conselleria de Benestar Social i Família converteix en permanent la
retallada que havia anunciat com a temporal per a l'estiu
ARA Barcelona | Actualitzada el 30/09/2013 20:13

La tisorada de Benestar inquieta les patronals MANOLO GARCÍA

La Generalitat mantindrà congelada, de manera indefinida, la incorporació de
nous beneficiaris als ajuts per pagar residències geriàtriques, que formen part
de la llei de la dependència. El departament de Benestar ha confirmat aquest
dilluns al vespre en un comunicat que el dimarts 1 d'octubre no es reprendrà la
incorporació de nous beneficiaris, tal com estava previst inicialment. El 30 de
juliol, Benestar va anunciar aquesta retallada com una suspensió transitòria
que només afectaria els mesos de juliol i agost.
El comunicat atribueix la decisió als "incompliments per part de l'Estat en el
finançament de la llei de la dependència i a l’anunci d’avui mateix de noves
retallades per part del govern de l’Estat en els pressupostos per a polítiques de
serveis socials i acció social per a l’any 2014". A més, recorda una vegada més
que la Generalitat assumeix el 80% del finançament públic de la llei, mentre
que el govern espanyol només es fa càrrec del 20% restant, "quan la llei
dictamina que el seu finançament ha de ser a parts iguals entre les dues
administracions". La llei estableix l'obligació de les autonomies d'igualar el
finançament estatal, però no a l'inrevés.
Els incompliments per part de l'Estat ja van ser el motiu que va esgrimir la
Generalitat el 30 de juliol passat quan va anunciar la suspensió transitòria de la

prestació econòmica vinculada a un servei d'atenció en residències. La
consellera de Benestar, Neus Munté, va argumentar llavors en un comunicat
del seu departament que el termini de dos mesos serviria "per veure com
podem resoldre aquesta qüestió i com podem ser al màxim d’efectius". A falta
de poques hores per al final d'aquest termini, però, el departament ha conclòs
que no podia trobar cap solució.
Les patronals del sector ja han reaccionat a la mesura confirmada per
Benestar. "És fatídic per al sector i per a la gent gran", ha apuntat a l'ARA Cinta
Pascual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials
(ACRA), una de les patronals que patirà els danys col·laterals de la tisorada.
Retallada de la tarifa dels sociosanitaris
El departament de Benestar també ha confirmat aquest dilluns una rebaixa de
tarifa del 4,6% al mòdul social de l’atenció sociosanitària, que tindrà efectes
retroactius des de l'1 de gener del 2013. Les patronals del sector ACES, ACRA,
CSC, UCH i UPIMIR han emès un comunicat conjunt definint com "intolerable"
aquesta nova retallada, que consideren que "se suma a la supressió de les
prestacions econòmiques vinculades a serveis i al fet que l’ICASS no ha
liquidat el deute amb els centres proveïdors". El comunicat també denuncia que
"abans de l’estiu la direcció general de l’ICASS va afirmar que no hi hauria
rebaixes".	
  

MÓDULOS SOCIALES

CATALUNYA.-AMP.- Bienestar recorta un 4,6%
los pagos a centros sociosanitarios con
retroactividad
Las patronales del sector lo ven "intolerable" y piden al Govern que rectifique

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) La Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat ha recortado un
4,6% el módulo social de diferentes líneas de atención en centros
sociosanitarios, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, por lo que los
centros deberán devolver la parte proporcional recibida este año, han
informado este lunes las patronales del sector en un comunicado conjunto.
La Conselleria de Salud sufraga el 95% de los módulos sociales de la
atención sociosanitaria, mientras que Bienestar se encarga del otro 5%, un
montante que ahora se reducirá en un 4,6%, por lo que el recorte global será
del 0,25%.
Las patronales han tachado de "intolerable" el anuncio del ajuste después de
que antes del verano el Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (Icass)
afirmara que no se producirían rebajas, por lo que los centros ya han
establecido los acuerdos con sus empleados para 2013.
Han recordado que el anuncio del nuevo recorte llega en un momento en que
el sector ya había establecido acuerdos con sus trabajadores según el marco
previsto para este año, por lo que la retroactividad "afectará significativamente
la situación en los centros".
A esta medida se añade la suspensión por parte de la Generalitat de nuevas
ayudas a dependientes para pagar una residencia y los retrasos en los pagos
al sector.
Por ello, las patronales han pedido a Bienestar que reconsidere la aplicación
de esta medida porque "afecta directamente a un sector clave para la cohesión
social y que constituye un estímulo para la recuperación económica" de
Catalunya.	
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Les patronals denuncien una rebaixa de
tarifa del 4,6% al mòdul social de
l'atenció sociosanitària
Benestar Social i Família ho atribueix a la nova retallada per part del
govern de l'Estat en els pressupostos del 2014 i assegura que no
afectarà als serveis socials bàsics

Barcelona (ACN).- L'Associació Catalana d'Entitats de Salut
(ACES), l'Associació Catalana de Recursos Assistencials
(ACRA), el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), la
Unió Catalana d'Hositals i la Unió de petites i mitjanes
residències (UPIMIR) han expressat la seva preocupació per
la rebaixa anunciada per part de l'ICASS del 4,6% al mòdul
social de l'atenció sociosanitària i han demanat que el
Govern reconsideri la mesura. Per la seva part, Benestar
Social i Família ha atribuït aquesta rebaixa al fet que els
nous pressupostos de l'Estat impliquen una nova retallada
en polítiques socials. Tot i això, la directora de l'CASS,
Carmela Fortuny, ha assegurat que la rebaixa no afectarà
als serveis socials bàsics.	
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SANITAT

Les patronals consideren intolerable la rebaixa de
tarifa del 4,6% al mòdul social de l’atenció
sociosanitària anunciada ara per l’ICASS
SOCIETAT 30/09/2013 18:52

ACES (Associació Catalana d’Entitats de Salut), ACRA (Associació Catalana de Recursos
Assistencials), el CSC (Consorci de Salut i Social de Catalunya), la UCH (La Unió) i UPIMIR
(Unió de petites i mitjanes residències) volen expressar la seva preocupació per la rebaixa
anunciada divendres per part de l’ICASS del 4,6% al mòdul social de les diferents línies
d’atenció sociosanitària, amb efecte retroactiu de l’1 de gener.

Les entitats associatives veuen intolerable anunciar ara una disminució de tarifes quan, abans de
l’estiu, la Direcció General de l’ICASS va afirmar que no hi hauria rebaixes. Cal tenir en compte
també que en els darrers anys el mòdul social de l’atenció sociosanitària mai s’ha incrementat i
només ha patit disminució o congelació.
Aquest anunci arriba quan els centres ja han establert acords amb els seus treballadors segons el
marc previst per al 2013. L’aplicació d’aquesta rebaixa amb caràcter retroactiu afectarà
significativament la situació en els centres i s’afegeixen quan, en el mes de juliol, la Conselleria
de Benestar Social i Família va suspendre transitòriament els ajuts de la Llei de la Dependència
(prestacions econòmiques vinculades a serveis) els mesos d’agost i setembre. De forma immediata i
conjunta, les patronals van demanar que no s’apliqués la suspensió. Des d’aleshores, la Conselleria
no ha fet cap comunicació en aquest sentit. Aquestes accions se sumen al fet que no s’ha liquidat
http://www.catalunyapress.cat/client/print/print_notice.php?IDN=88507
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la totalitat del deute als centres proveïdors.
Les patronals demanen que la conselleria reconsideri l’aplicació d’aquesta mesura, ja que
afecta directament un sector clau per a la cohesió social i que constitueix un estímul per a la
recuperació econòmica del nostre país.
Cal recordar que el sector és un dels pocs que ha mantingut la capacitat per generar ocupació
(actualment d’un 1,2% sobre el total de la població activa catalana) i un increment de cotitzacions
a la Seguretat Social.
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