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Els hospitals concertats plantegen
un pla d’emergència per les nòmines
 Les patronals estudiaran la situació dels centres per prioritzar l’ajut als que més ho necessiten
ACN

BARCELONA | ACN/DdG

El sector sanitari concertat planteja un pla d’emergència que garantexi les nòmines d’aquest més
si no arriba el Fons de Liquiditat
Autonòmica (FLA), al que la Generalitat supedita el pagament del
deute. Les patronals del sector sanitari i sociosanitari concertat que agrupen hospitals gironins
com l’hospital de Palamós, el de
Blanes o el d’Olot- estudiarà els
propers dies la situació de cada
centre per poder concretar en
quins perilla el pagament de nòmines del mes de novembre. D'aquesta manera es preveu tenir els
números exactes i poder demanar
al Departament d'Economia el pagament parcial del deute que ha generat l'administració amb aquestes entitats.
Representants de l'Associació
Catalana d'Entitats de Salut (ACES),
el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), l'Associació Catalana de Recursos Assistencials
(ACRA), la Unió Catalana d'Hospitals i la Patronal del Transport Sanitari es van reunir ahir amb responsables del Servei Català de la
Salut (CatSalut) i del Departament
d'Economia de la Generalitat per
exposar les seves preocupacions
per la situació ﬁnancera que viuen
arran dels impagaments dels concerts de les entitats i que han posat
en perill l'abonament de les nòmines d'aquest mes de novembre.
Manel Ferré, president del Consorci de Salut i Social de Catalunya,
va explicar ahir que les patronals
han plantejat un «pla d'emergèn-

Una ambulància davant d’un hospital concertat, en una imatge d’arxiu.

El sector alerta que la situació
s’agreujarà si al desembre
s’ajunta el pagament de dues
nòmines i de la paga extra

cia» per garantir justament el pagament als treballadors.
Per això, s'han compromès a
fer un seguiment «centre a centre»
i conèixer la realitat per poder determinar la situació real de cada entitat i prioritzar el pagament als centres que més ho necessitin.
En aquest sentit, Ferrer va assenyalar que es facilitarà tot la informació a Economia que, en cas

que tingui disponibilitat pressupostària, podria fer front a aquest
«pagament parcial».
De fet, des del Departament
d'Economia s'ha posat sobre la
taula que el pagament del deute,
que puja a uns 350 milions d’euros
incloent altres partides diferents a
les nòmines, està «supeditat» al
Fons de Liquiditat Autonòmic i
que tan bon punt arribi es procedirà a pagar els imports reclamats.
Tanmateix, no hi ha un calendari
clar sobre la taula per aquest FLA
-a l’arribada del qual també es
condiciona el pagament del deute del CatSalut amb les farmàciesi el sector és conscient que el pa-

gament al novembre no està garantit.
Per això el sector alerta que la situació serà molt més «problemàtica» si aquests diners no arriben
abans del 20 de desembre, perquè
llavors ja seran dues nòmines i la
paga extra per fer front, amb la qual
cosa es donarien «autèntiques diﬁcultats».
El president del Consorci de Salut i Social de Catalunya reconeix
que «el marge de maniobra» del
Govern és molt poc però assenyala que les patronals han de defensar els associats i sobretot garantir
el pagament de les nòmines dels
seus treballadors.

Presenten la nova
Carta de drets i
deures de la
ciutadania sobre
la salut a Girona
GIRONA | DdG

Una cinquantena de persones
van asistir ahir a Girona a la presentació de la nova Carta de drets
i deures de la ciutadania sobre la
salut i l’atenció sanitària. A l’acte hi
van assistit professionals de la
salut a més de població en general, sobretot pacients i membres
d’associacions de pacients. Durant la presentació han intervingut
M. Pilar González, representant de
la Societat Espanyola d’Atenció a
l’Usuari de la Sanitat, i Palmira Tejero, representant del Consorci de
Salut i Social de Catalunya, professionals que han participat en el
procés d’actualització i han coordinat grups de debat.
La nova carta substitueix la que
es va elaborar al 2001. Es tracta
d’un document que situa les persones com a element central de la
salut, amb els principis de llibertat i autonomia, d’igualtat i d’accés
a la informació com a eixos vertebradors, informen des del Departament de Salut. Suposa un contracte social entre les persones i el
sistema sanitari, ja que deﬁneix
què esperen les persones d’ell i
com aquestes es comprometen
com a agents actius del model.
Entre els canvis més importants que hi ha en relació amb el
document de 2001, destaquen el
dret a rebre educació en salut, a
obtenir informació sobre temps
d’espera en atenció sanitària, a
planiﬁcar les decisions anticipades,
a tenir seguretat de les dades relatives a la salut i a rebre una atenció que garanteixi la continuïtat assistencial, entre d’altres.

