
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I  FAMILIA
G EN ERALITAT DE CATALUNYA

PLACA DE PAU VILA, 1
08039 BARCELONA

A tA ATENCIó HONORABLE CONSELTER
SR. JOSEP ttuIS CLERIES IGONZATEZ

.
Barcefona, 02 de novembre de 2012

Honorable Consel ler:

UPIMIR patronal de les pet i tes i  mit janes residencies de Catalunya amb rnesde XSO.ernpreses.

associades, 25O números de registre, aproximadament 4.050 places i mes de 4.500

trebal ladors, es permet dir ig ir-se a vosté en la seva condició d'Honorable Consel ler de

Benestar Social  i  Famíl ia.  Ho fem amb la serenitat ,  t ranqui l . l i tat  i  responsabi l i tat  que ens atorga

el no considerar-nos responsables de la situació que els nostres centres associats pateixen, y

des del convenciment de que vosté, gran coneixedor del sector i persona propera a tots

nosaltres, és sens dubte el mes angoixat pel que ens esta succeint, així com per la incertesa del

que ens pot acabar passant en un futur a curt  o mig termini .

Honorable Consel ler,  des de UPIMIR st¡m absolutament coneixedors de la penúria econÓmica

que travessa el  nostre país i  la fal ta de l iquidi tat  (ara es diu tensió de tresorer ia) que amenaga

l 'economia catalana, peró no per aixó tenim que abdicar de quelcom tan crucial  com es l lu i tar

pels nostres socis, pel nostre sector, per la seva supervivéncia i per defensar que nosaltres

som els damnif ícats,  nosaltres som qui.  degut a l ' impagament del mes de Jul iol ,  hem hagut

d'ajornar impostos, retardar pagaments a proveidors i el mes dur, fraccionar part de les

nómines dels trebal ladors, els quals amb el  seu esforg i  professional i tat  son la base de les

nostres empreses i  les doten de valor humá.

Consel ler,  els centres concertats i  col . laboradors així  com aquel ls que es van endossar el

pagament de la prestació económica vinculada (PEVS), estan tocats, molt  tocats

económicament i  ens permetem expl icar les causes:

L- Es va indicar en l 'ú l t ima setmana de jul io l  que Benestar Social  i  Famíl ia no atendria els seus

compromisos económics amb les ent i tats a f inals d'aquel l  mateix mes, per aixÓ poques

empreses van tenir temps de refer la seva projecció de tresoreria i de buscar liquiditat externa,

afegint a tal  c ircumstanc¡a que el  dia 20 de jul io l  el  calendari  imposit iu ens obl igava a pagar IVA

e IRPF, és a dir ,  avisant-nos nomes uns dies abans del 2O de Jul iol ,  hauríem pogut ajqrnar

aquestes cárregues impositives i tenir mes "cash flow". Quan se li va preguntar perqué no I
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se'ns va informar amb més temps, va manifestar que des d'Economia i Coneixement no l i  ho
havien notif icat amb prou temps, a aixó se l i  diu per part de tal Conselleria idel seu Honorable
Conseller, el Sr. Mas Colel l ,  una nul. la sol idaritat polít ica i  de govern.

2- No es va f ixar aleshores, ni s'ha f ixat encara ara, un calendari de pagaments per recuperar
aquest impagament. Vosté es va comprometre personalment amb totes les entitats a fer-ho
en el decurs del mes de setembre. El dia 11 d'octubre es va reclamar per escrit ,  aquesta
circumstancia des de la comissió de seguiment formada per la gran majoria de patronals i ,  a
dia d' avui, el si lenci segueix sen la resposta. De debó creu que és el qué mereixem?

3- No podem manifestar el nostre enuig de cap forma, ni manifestant-nos, ni fent un
tancament empresarial simbólic ni que sigui d'un dia o d'unes hores com fan altres col. lectius
afectats pels impagaments de la Generalitat, ni deixant que la nostre activitat i els nostres
usuaris notin en el seu servei el mes mínim menyscabament, per aixó nomes ens queda el dret
a la queixa formal, així mateix la nostra professionalitat ens fa preservar els nostres usuaris de
qualsevol conflicte. Com sap molt bé els nostres usuaris són persones frágils, grans i malaltes.

4- L' ICASS no deu res als centres col. laboradors, ni als que es van endossar les PEVS, ho deu als

usuaris dels mateixos. El sistema és tant pervers que els col. laboradors no podem ni reclamar
pervia judicial l ' impagament al qual ens han sotmés, peró paral. lelament els nostres usuaris al
no ser culpables de la situació de manca de pagament per part de vostés i  no tenir mit jans
económics suficients han de cont¡nuar sent atesos sense poder col. laborar económicament
amb els centres, observant perplexos el qué está succeint ;  és més, f ins i  tot aquells usuaris
que podrien o voldrien mit jangant les seves famíl ies, col. laborar amb els establiments aportant
l ' import que la general i tat no paga, no ho poden fer atés que des de l ' lCA55 la instrucció és
molt clara: els usuaris han de pagar solament l ' import de copagament i  no han d'avangar
imports que ha de satisfer l 'administració pública que vosté encapgala com a representant del
Govern de la General i tat .

5- S'ha practicat el pagament "0" per igual a tots els centres. Vosté sap perfectament que

I ' ICASS disposa d'  informació suf ic ient per saber que hi  ha centres col . laboradors que tenen un

LOO% de places en tal régim i centres que únicament tenen un mínim nombre de les seves

places en regim de col. laboració, per no esmentar als concertats que en la seva major ia són en

la seva totalitat dependents dels pagaments mensuals de l'ICASS. Aixó significa ni més ni

menys que han penal i tzat als seus mes f idels proveTdors de serveis,  han penal i tzat als qui més

van apostar pertrebal lar junt amb vostés en els serveis socials de Catalunya ivan acceptar les

seves normes, als qui més es van implícar en la seva polí t ica socíal .  En més d'un centre

l ' impagament de Jul iol  i  e l  deute endarrer i t ,  que existeix,  representa f ins el  20% de la

facturació bruta anual.  Faci comptes vosté mateix i  pregunt is,  quina empresa suporta aixó

sense acabar abocada al  desastre, més quan com empresa de serveis que som, un 60% de la
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nostra facturació bruta va a nómines i cárregues socials. En els últims anys a més a més com ja
coneix perfectament, pel seu passat en l'oposició i per la seva condició actual de Conseller, que
la balanga entre els increments de I'ICASS i les despeses que les nostres empreses suporten és
absolutament deficitária pels nostres establiments atés gue no s'han fet increment ni d'lpC
mentre que nosaltres sí que hem patit  aquest increment dels preus de mercat; ens atrevim a
dir que fáci lment s'ha produtt un 25% de desviació en el nostre perjudici en els últ ims 5 anys.

6- No se'ns ha ajudat de cap manera, ni se'ns han donat opcions de f inangament alternatives.
Per aixÓ la majoria de centres han hagut d'ajornar impostos amb el gravamen económic, que
tal circumstáncia implica. Han ajornat pagaments a proveidors amb les repercussions que aixó
té en els diferents sectors de proveldors de serveis a establiments (pregunti si no a les
empreses de cattering), i  han quedat a deure part de la nómina dels seus treballadors,
estimem que des d'un 25Yo f ins un 50% de la nómína de juny encara no está abonada en la
majoria de centres col.laboradors i concertats, la "pilota" es cada cop mes gran i, o posem
solució o aixó no ho salvarem, Conseller, no ho salvarem iperquan ens puguin pagar, molts ja
no estarem al seu costat.

Per tot aixó des d' UPIMIR creiem que hi ha que plantejar solucions a quelcom que ja ha passat
i que , dit per vosté mateix davant les patronals, no tenim seguretat que no torni a passar.
Unió de Petites i  Mit janes Residencies de Catalunya (UPlMlR), proposa las següents accions:

1- Confirmar per part de ICASS, de forma immediata, el calendari de pagaments del mes de
jul iol o en el seu l loc corroborar que no existeix possibi l i tat de recuperar aquest impagament,
la incertesa dóna ales als especuladors, i  com vosté bé sap, ja algun sindicat encoratja a la
confrontació laboral als seus afiliats manifestant via escrita que l' ICASS ha pagat a tothom.

2- Posar al dia el pagament de les quantitats endarrerides, sense referir-nos ara al mes de
jul iol.  A UPIMIR som coneixedors que la práctíca total i tat de centres amb places
col. laboradores o PEVS endossades tenen endarreriments.

3- Elaborar una fórmula de pagaments per la qual no es faci doni un tractament idéntíc a tots,
tenint present l ' impacte que provoca el deixar de pagar o endarrerir pagaments a centres amb
un 100% de places col ' laboradores, concertades o amb PEVS endossades . Des d' UPIMIR
comprenem que ningú ha de deixar de cobrar, peró a la vegada som conscients de la diferéncia
que existeix en els percentatges, per ser clars, creiem que la formula actual perjudica a les
empreses que més servei els presten, i més implicades estan amb vostés i en aixó veiem una
completa injustícia.

4- Treballar juntament amb l 'administració, que es quiens ha portat a aquesta situació, no ho
oblidem, vies de f inangament i  crédits tous per poder seguir treballant amb normalitat.
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5- Fer coneixedors als nostres usuaris del qué está succeint, i que l'ICASS comuniqui a cada
usuari les quantitats que els deu, d'aquesta forma al menys els centres tindrien la confirmació
oficial i front tercers de la situació real en la que estem treballant, és a dir, sense cobrar el qué
préviament havíem acordat amb l'administració.

6- Comunicar als agents socials, sindicats majoritaris des de l'administració, l'estat dels
pagaments, evitant així una tensió laboral que no contribueix a la pau social.

7-Eliminar definit ivament del discurs polít ic que es fa des de la Conselleria mit jangant les seves
Direccions Generals i  Subdireccions, aquest reticent desconeixement del qué passará el mes
següent vers els pagaments mensuals futurs, és a dir, no trobem de cap manera comprensible,
com patronal, que la Conselleria de Benestar Social i Família hagi de transmetre el missatge de
que desconeix si el mes de novembre o el mes de desembre o en els successius, podrá o no
pagar les places de servei i les PEVS als seus prove'idors, els nostres associats. En definitiva, ens
veiem obligats a exigir: coneixement, transparéncia i seguretat en els pagament o
definitivament que se'ns doni la notícia certa de que l'ICASS i el Departament está en fallida i
per tant no pagará en el futur, per tal que les empreses decideixin que han de fer amb el seu
establiment, creiem doncs que podem demanar, com empresaris, que els nostre cl ient (que
són vostés) sigui clar i ens dígui amb seguretat si pagará o no en el futur, no és seriós que cada
mes les empreses estiguin patint sobre si cobraran els seus serveis i no ho és quan aquests
serveis qui els ha de pagar no és un part icular que pot endur-se al seu famil iar, si no una
administració que a més a més, impedeix la baixa de l 'usuari en l 'establiment per la manca de
pagament.

En resum, Honorable Conseller, fer entre tots que el sector social mantingui els seu teixit
empresarial i continuT sent una font d'assisténcia als nostres conciutadans mes necessitats,
una borsa de treball que encara te oxigen i sobre tot un referent per qualsevol país que es titlla
d'avangat isol idari.

Com Seneca va dir: "effugere non potes necessitates, potes vincere" (no pots fugir dels
problemes perÓ pots superar-los) i en aixó sempre estarem al seu costat, Conseller.

Rebi una cordial salutació.
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