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Eleccions al Parlament

El govern d'Artur Mas ha acumulat
retallades i morositat amb la crisi
 El President tanca la legislatura amb deutes milionaris per prestacions socials de l’any 2011
ALBERTO ESTÉVEZ/EFE

Anàlisi
EFE | BARCELONA

ls problemes econòmics i de tresoreria derivats de la crisi han
marcat en part els dos
governs que Artur Mas ha presidit
els últims cinc anys, en els quals ha
fet retallades als concerts, subvencions i prestacions socials i ha
acumulat deutes amb entitats socials i farmàcies, entre d'altres
col·lectius.
Malgrat que el Govern català
sempre ha presumit que la seva
prioritat eren les polítiques socials, la primera mesura que va
adoptar només aterrar al govern
després de la derrota del tripartit
el 2011 va ser la supressió de la universalitat de les ajudes familiars
pels ﬁlls menors de 3 anys. Una
universalitat que mai ha recuperat
i una prestació que ha quedat reduïda únicament als casos de més
pobresa familiar. De fet, el departament de Benestar Social i
Família encara deu gairebé 71 milions d'euros de prestacions per ﬁlls
a càrrec corresponents a l'any
2010.
Segons dades de la pròpia conselleria, de les prestacions a les
quals tenien dret les famílies el
2010, han pagat 130,3 milions
d'euros, però encara els queden
pendents per pagar uns altres 70,9.
La quantitat deguda per la Generalitat encara és més gran a famílies que van adquirir el dret a
aquesta prestació per ﬁlls menors
de 3 anys el 2011, un total de
112.312.556 euros. És a dir, la Ge-
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Artur Mas, en un acte de Junts pel Sí celebrat ahir a Barcelona

neralitat deu a les famílies que tenien dret a aquesta prestació el
2010 i 2011, abans de la supressió
de la universalitat, més de 182 milions d'euros.
Fonts del departament de Benestar Social han indicat a Efe que
des del mes d'abril, quan devien
194 milions, han pagat una mica
més de 11 milions per anar satisfent el dret a la prestació de milers
de famílies de forma gradual i segons la possibilitat de les arques
públiques. Les mateixes fonts han
assegurat que les ajudes de caràcter no universal, és a dir, sotmeses
al nivell d'ingressos familiars que
van entrar en vigor al juliol del 2011
es mantenen al dia de pagament.
També per problemes de tresoreria, la Generalitat va mantenir
suspeses durant 15 mesos, ﬁns al

novembre de l'any passat, les Prestacions Econòmiques Vinculades
al Servei (PEVS) i ara només les
concedeix a persones amb una
dependència severa.
Les PEVS són les ajudes previstes per la Llei de la Dependència
per pagar residències privades a
aquelles persones dependents que
no tenen plaça en una residència
pública, malgrat tenir-la concedida.
La patronal de les residències
geriàtriques privades ACRA va denunciar a principi d'aquest any que
el pressupost públic destinat per la
Generalitat a les PEVS s'ha reduït
un 35 % en només dos anys, de 120
milions el 2012 a 73 milions d'euros el 2014, sense comptar amb els
quinze mesos en què aquesta
prestació va quedar suspesa pels

problemes de tresoreria de la Generalitat.
Tant el president de la Generalitat, Artur Mas, com la vicepresidenta i consellera de Benestar Social, Neus Munté, sempre han
acusat el govern central de deixar
d'aportar 240 milions d'euros per
ﬁnançar l'aplicació de la llei de la
dependència a Catalunya, cosa
que, han reiterat, ha obligat el Govern català a fer «un immens esforç» pressupostari.
«Hem fet un gran esforç per incorporar 50.000 nous usuaris a la
llei de la Dependència, suplint
l'obligació que té l'Estat i si la Generalitat no s'hagués marcat com
a prioritat aquest tema, més de
100.000 persones haurien perdut
la seva condició de beneﬁciaris»,
va recordar Mas fa uns mesos davant els empresaris del sector de les
residències geriàtriques.
La Generalitat també ha endarrerit els pagaments de concerts, subvencions i convenis amb
moltes entitats socials que presten
serveis a les persones, de manera
que ha allargat el termini dels seus
pagaments.
Un altre col·lectiu víctima dels
problemes de tresoreria de la Generalitat són els farmacèutics que
viuen en la incertesa des de fa
quatre anys de si el Servei Català de
la Salut els pagarà o no la factura
de cada mes.
Aquest mateix mes de setembre
el Govern català ha tornat a incomplir el pagament de la factura
dels medicaments a les farmàcies, després que a l'agost tampoc
abonés la factura pendent, i acumula amb elles un deute de més de
236 milions d'euros.

AGENDA ELECTORAL

MANRESA
CIUTADANS. La cap de llista

de la formació, Inés Arrimadas,
visitarà Manresa demà.
Mantindrà una reunió a la
PIMEC de 2/4 d’1 a 3/4 de 2 del
migdia i anirà al Passeig a la
tarda.
JUNTS PEL SÍ. Divendres, a 2/4
de 8 del vespre, Artur Mas i Oriol
Junqueras protagonitzaran l’acte
central a Manresa. Serà a la plaça
Sant Domènec. Els
acompanyaran Carme Forcadell,
Josep Maria Mainat, els candidats
del Bages David Bonvehí i
Adriana Delgado, i l’alcalde de
Manresa, Valentí Junyent.
CUP. Dissabte, el número u de
la llista de la CUP, Antonio
Baños, i la ﬁns ara diputada
Isabel Vallet seran a la plaça
Major de Manresa.
CATALUNYA SÍ QUE ES POT.
L’acte central de la formació de
la Catalunya interior se celebrarà
el dia 21 a les 7 de la tarda a la
Font dels Capellans. Hi haurà el
candidat a la Generalitat, Lluís
Rabell, el número 2 i secretari de
Política de Podem, Íñigo Errejón,
a més a més de la candidata del
Bages, Laura Massana.
PSC. El candidat del PSC,
Miquel Iceta, participarà en un
dinar a Manresa amb militants i
simpatitzants el dia 23.
BERGA
CUP. L’acte central de la CUP

serà divendres a les 6 de la tarda
a la plaça de les Fonts amb
Manuel Delgado, Pilar Castillejo
o Anna Alsina.
MOIÀ
CUP. Divendres a les 8 del

vespre a l’auditori de Sant Josep,
acte central amb parlaments de
Ramon Vancells (alcalde de
Monistrol de Calders), Pep Riera
(excoordinador general d’Unió
de Pagesos) i Pau Llonch
(cantant, activista i portaveu de
la PAH).

