
 

 

NOTA DIFOSA PEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMILIA 

PLENARI 7-10-14 

 

 

Benvolgudes, benvolguts, 

 

Com a continuació de la reunió d’aquest matí, i atesa la vostra demanda de disposar 

de la informació per escrit, us adjuntem un breu resum del tema dels pagaments i el 

quadre amb el calendari. 

 

 Fa uns dies varem comunicar a entitats d’iniciativa social, sector mercantil i 

ajuntaments, proveïdors de serveis en els àmbits de l’ICASS i de la 

DGAIA,  que per motius de tresoreria a finals de setembre algunes no 

cobrarien el 100% de l’import mensual.  
  

 Varem garantir, però, que totes cobrarien com a mínim el 50%, aplicant 

criteris de proporcionalitat. I així ha estat.  
  

 Cal recordar, com ha reiterat l’HC Mas-Colell, que davant els problemes de 

liquiditat, només podem recórrer al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i que 

accedir als diners depèn de l'Estat, al qual reclamem liquiditat.  
  

 Vist que l’escenari menys desitjable es manté  i és previsible que es mantingui 

fins a finals de desembre, i atenent les peticions del sector de comptar amb 

previsions a més llarg termini, ens veiem obligats a plantejar el pagament 

dels serveis fins a finals d’aquest any de la següent manera:  
  

 Mantenim el compromís, que cada mes es cobrarà com a mínim el 50% 

del que  correspondria pel servei prestat, per garantir així que tothom 

pugui fer front al pagament de les nòmines dels treballadors i les 

treballadores. 

 
 

 Des d’ara fins a final d’any es pagarà proporcionalment, amb la 

voluntat que l’impacte sigui el menor possible en funció de les 

capacitats, mantenint, com sempre, el màxim diàleg i 

acompanyament. 

 
 

 D’aquesta manera a finals de desembre totes les entitats d’iniciativa 

social, sector mercantil i ajuntaments, hauran percebut el 75% del que 

haurien rebut en aquest darrer quadrimestre de 2014. 

 

El calendari dels pagaments serà el següent: (setembre ja liquidat) 

      

 Setembre Octubre Novembre Desembre  

Gestió delegada 50% 100% 50% 100%  

Concert ** 100% 50% 100% 50%  

          Subvencions pel manteniment de serveis 
especialitzats Residències i Llar-Residències 

50% 100% 50% 100% 
 

Subvencions manteniment altres serveis especialitzats 100% 50% 100% 50%  

      

 

** En aquelles entitats concertades que el mes de setembre han percebut 

únicament el 50% de l’import facturat, la cadència serà la inversa, és a dir, a 

l’octubre cobraran el 100%, al novembre el 50% i al desembre el 100%. 

 

Atentament. 
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