NOTA DE PREMSA | EMERGÈNCIA CORONAVIRUS

Davant del comunicat que acaba d’enviar el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, i les declaracions del Conseller sobre la denúncia
que ha fet La Confederació davant l’avís de retards en el pagament de
la factura del mes d’abril de serveis socials, volem posar de manifest les
següents consideracions:


La denuncia que La Confederació ha fet pública aquest matí respon a una
comunicació oficial que el Departament va enviar a les entitats socials el passat dia
23 de juny i en la què s’avisava que, a causa de modificacions en el procediment de
pagaments, els abonaments de les quantitats corresponents al mes d’abril no es
podrien fer efectiu dins del termini habitual.



Celebrem que segons el Departament el retard anunciat només afecti a un 8% de les
factures i que la resta de pagaments es facin efectius dins el termini previst (30 de
juny).



Tot i això, insistim que qualsevol retard en el pagament de factures – per acotat que
sigui – genera un greu perjudici a les entitats socials. Per això demanem que ens els
proper dies es treballi per evitar qualsevol endarreriment. Fa mesos que des de La
Confederació apel·lem al compliment de terminis en els pagaments per poder
garantir la liquiditat de les entitats.



Si la causa de l’endarreriment és un nou sistema de facturació, considerem que
aquest hauria de garantir el compliment de terminis.



Volem recordar que malgrat es van suspendre serveis en motiu de les mesures
preventives derivades de la situació de pandèmia, els equips professionals van
seguir treballant, donant suport i acompanyant a les persones usuàries dels serveis.



La Confederació no entrarà en un intercanvi de comunicats i declaracions, quedant
a l’espera que el proper dia 30 de juny puguem confirmar que totes les factures
s’han pogut fer efectives.

Per obtenir més dades, declaracions, entrevistes o altres recursos, no dubteu a contactar amb:
Laura Trabal Svaluto-Ferro
Responsable de Comunicació La Confederació
T - 687 85 70 55
La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats no lucratives – associacions,
cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis d’atenció a les persones al nostre país. Agrupa a
organitzacions que, d’una voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple
el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, l'educació infantil, la intervenció
social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat
intel·lectual, la salut mental, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.

