PLATAFORMA EN DEFENSA DEL DRET A L’ATENCIÓ DE LES PERSONES DEPENDENTS
El 2012, el Govern central del PP va portar a terme una política de retallades per debilitar el sistema de dependència. Aquesta política continua
encara ara, i malgrat que ha augmentat el nombre de persones que necessiten l’atenció a la dependència, no s’ha recuperat el pressupost previ
a les retallades. A Catalunya no hi va haver cap voluntat decidida de compensar les retallades del Govern central. Al contrari, es van disminuir les
prestacions i es van modificar les ràtios, cosa que va afectar de manera directa la qualitat dels serveis i les condicions laborals de les treballadores i
els treballadors del sector.
Catalunya és la segona comunitat autònoma després de Canàries en volum de persones en llista d’espera i sol·licituds pendents de valoració. En
aquest sentit, es calcula que hi ha al voltant de 84.000 persones afectades.
Les entitats sotasignades constituïm la Plataforma en Defensa del Dret a l’Atenció de les Persones Dependents hi
REIVINDIQUEM:

aDur a terme una dotació real pressupostària i una implementació
efectiva de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, que, entre altres coses,
ha de permetre:

g Prioritzar la prestació de serveis públics de qualitat en detriment de
les prestacions econòmiques vinculades per a persones cuidadores
o professionals.
g Incrementar la gestió pública de les residències.
g Crear places públiques per posar fi a la llista d’espera. A Catalunya
hi ha una llista de 84.000 sol·licituds sense resposta per accedir a
una plaça en una residència pública, concertada o subvencionada.
g Aplicar l’ACP (atenció centrada en la persona), amb l’objectiu que
cada persona usuària sigui tractada personalitzant tots aquells costums que tenia a casa seva o al seu entorn.

a Actualitzar la cartera de serveis socials per aconseguir, entre d’altres:
g Anul·lar l’acord de flexibilització de ràtios.
g Assolir l’increment retributiu dels professionals per eliminar les
desigualtats salarials que existeixen al sector i millorar les seves
condicions laborals.
g Invertir en formació i qualificació per a tots els treballadors i treballadores del sector.
g Millorar les ràtios assistencials per fer més acurada i humana la
tasca de cura i la situació de benestar de les persones usuàries dels
serveis així com de les seves famílies.

a Activar les taules tècniques entre el departament, les patronals i els
agents sindicals, per dignificar les condicions laborals dels treballadors
i treballadores del sector, amb la promoció d’un marc laboral en l’àmbit
de Catalunya de negociació col·lectiva entre els sindicats i les patronals
més representatives.
a Crear un consell general de la dependència de Catalunya amb representació real de tots els actors del sector.

a Millorar la qualitat dels serveis i de les condicions de treball a partir d’un clausulat social rigorós en matèria de contractació pública. En
aquests concursos públics i licitacions és important que l’Administració
vetlli pel bon ús dels recursos que aporten incloent clàusules socials i un

règim disciplinari en cas d’incompliment. En aquest sentit, cal transparència en les licitacions públiques i informació prèvia de l’Administració a la
representació legal dels treballadors i treballadores dels centres així com
als sindicats més representatius per garantir que no es vulneren les condicions laborals i l’atenció al personal que hi treballa.

a Exigir a la Generalitat que efectuï el pagament de la prestació per a
cuidador o cuidadora no professional des del mateix dia en què la persona hi té dret i no al cap de 18 mesos, que és el que succeeix ara.

a Eliminar el copagament, que és injust i és un factor que limita el que
ha de ser un dret universal.

a Crear una finestreta única perquè les famílies de les persones dependents puguin realitzar tots els tràmits administratius en un sol lloc web.

a Elaborar una llei catalana contra la violència i el maltractament a la
gent gran.

a Fer una avaluació continuada de serveis i condicions de treball i augmentar les inspeccions als centres per al compliment de la legislació
laboral, social i sanitària: més control públic de la gestió de les entitats
concertades.

a Dur a terme avaluacions rigoroses sobre els riscos psicosocials de
les professionals del sector, especialment, de les persones treballadores
d’atenció directa.

a Posar fi a la precarització d’un sector altament feminitzat, en què mai
no s’ha tingut en compte la labor social que es realitza, al contrari del que
passa als països més avançats d’Europa, on qui treballa en l’atenció a les
persones té condicions laborals per sobre del salari mitjà del país.

a Fomentar els consells de participació als centres de treball on
estiguin representades les famílies, els treballadors i treballadores,
l’empresa i les administracions publiques. Cal unificar els reglaments
dels consells de centre, revisar els membres que els componen i,
també, els procedi-ments d’elecció.

a Crear la figura del metge de geriatria dins d’un equip interdisciplinari
compost per tots els agents implicats en l’atenció a la persona dependent (fisioterapeutes, treballadors i treballadores socials, infermeres…)
i dur a terme la modificació legal pertinent perquè tingui la possibilitat
d’avaluar directa-ment les persones i el seu grau de dependència.

És urgent que el Govern de Catalunya doni prioritat efectiva als serveis socials, tot millorant les condicions laborals, adequant les ràtios per pal·liar
l’actual dèficit de recursos humans necessaris i donar compliment a la Llei d’autonomia personal i atenció a la dependència i a la Llei de serveis
socials. L’atenció a les persones és un sector que, tan sols amb una inversió del Govern, pot crear milers de llocs de treball i assegurar, així, una
atenció de qualitat a les persones amb l’autonomia personal limitada.
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