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EXPOSEM:
Arrel de la publicació del Decret 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social
i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, constatem que es fa imprescindible i
necessària aquesta acreditació per poder optar a la convocatòria de provisió de places
amb finançament públic.
Tal com recull el Decret en el seu Art. 6.3: “ La millora contínua de la qualitat dels serveis de
la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública s'ha d'impulsar i desenvolupar a partir del contingut
i els requisits mínims, funcionals i materials que s'estableixen en la normativa vigent per iniciarne la prestació del servei i inscriure'l en el Registre d´Entitats, Serveis i establiments de serveis socials”.
En conseqüència, és condició “sine qua non” què el centre que pretengui acreditar-se compleixi amb tots els
requisits materials i funcionals derivats del Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització
administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments
Socials amb vigència des de 17 de Març de 2016.
És ben sabut per tots què des de Març de 2016 fins avui s'han construït molt poques residències que SI han
de complir preceptivament aquesta normativa. La immensa majoria dels centres provenen de les condicions
materials funcionals regits per normatives anteriors i en conseqüència estan d'acord a la legalitat vigent, “en
el temps en què es van acreditar o van començar a concertar amb l'administració” per tant, la immensa
majoria dels centres que d'una o d'altra forma concerten l'atenció per als dependents acollits a la Llei de
Dependència amb alguna relació amb la Generalitat, incompleixen en mes o menys grau la normativa actual
posterior per una qüestió estrictament temporal.
A ningú se li escapa la conseqüència devastadora de aquest Decret 69/2020, amb coneixement de causa per
part de l'administració, com així es va constatar en la sèrie de preguntes posterior a la “performance” de la
presentació del nou decret on se li va fer una pregunta explicita i concreta en aquest sentit a les tècniques
compareixents i la seva resposta va ser, com no cap una altra possible, la reiteració de la necessitat de
complir 205/2015 i en cas contrari no hi ha una altra opció que el servei d’Inspecció i Registre, estengui acta
sancionadora quedant automàticament el centre i la seva direcció expedientat i fora del circuit assistencial.
Quan això ocorre en més del 90% o més dels centres concertats, col·laboradors, propis, gestionats o
acreditats, ens adonem que estem davant d’un problema d’una transcendència social i vital demolidora.
Serveixi aquest escrit per a advertir de la dimensió aniquiladora sobre dependents, treballadors i centres
actuals del Decret 69/2020.
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Davant la qual cosa,

SOL·LICITEM:
1.- La immediata i urgent correcció d'aquesta greu situació a través d'una Disposició Transitòria que
habiliti a totes les Entitats i els centres actuals que, d'una o d’altra forma, estan vinculats i atenent a les
persones dependents acollides a la Llei de Dependència.
2.- Què les Entitats i els centres tinguin la garantia jurídica què davant noves situacions similars a l'actual,
no es trobin d’aquí a 4 o 6 anys davant d’una renovació de l'acreditació, amb el mateix problema legal.
3.- Què sobre la base de la seguretat jurídica ens allunyem del disbarat d'haver de “destruir, demolir y
reconstruir ex novo” cíclicament i cada cert temps, tots els centenars d'immobles i centres residencials de
Catalunya per adaptar-lo a l'ocurrència de qualsevol nova normativa que al polític de torn se li ocorri
modificar en el futur immediat. Aquesta normativa NO pot tenir aquesta retroactivitat i en conseqüència
crear un mal sobrevingut des de la consciència i/o imperícia legislativa, creant situacions de fet que poden
ser considerades de prevaricació administrativa.
Esperem una ràpida correcció de l'assenyalat i com sempre estem a la seva disposició.
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