Prudència i molta preocupació de les entitats
socials pel nou retard en els pagaments dels serveis
d’atenció a les persones


Les entitats demanen al Govern que concreti quan
podrà pagar aquest retard.

Barcelona, dimarts 23 de setembre 2014.- La Taula del Tercer Sector, que agrupa
prop de 4.000 entitats socials catalanes, ha rebut amb “prudència” i “amb molta
preocupació” el nou impagament anunciat pel Govern que sobretot afectarà, a les
entitats ‘més grans’ de discapacitat, gent gran i infància. Alhora, la Taula del Tercer
Sector alerta que el fet que una entitat sigui ‘gran’ no garanteix que tingui més
solvència econòmica i menys problemes de tresoreria. Malgrat aquest retard, la
Taula del Tercer Sector valora positivament que el Govern estudiï cas per cas i que
eviti que les entitats amb més dificultats es vegin afectades per la mesura. Alhora,
lamenta que les entitats hagin de sufragar els problemes de tresoreria del Govern.
Les entitats socials catalanes lamenten que aquests nou retard en el pagament
agreuja la situació de tresoreria de moltes entitats que ja fa més de 6 anys que
veuen com els seus problemes econòmicss’aguditzen. La Taula del Tercer Sector
espera que aquests retards en els pagaments d’alguns serveis no es repeteixin
durant aquesta tardor ja que posarien en perill els serveis d’entitats amb una
situació econòmica delicada i acabarien afectant a l’atenció a les persones.
La Taula del Tercer Sector demana al Govern que concreti, el més aviat possible, un
calendari de pagament de les quantitats ara retingudes, ja que quan fa 2 anys hi va
haver problemes similars, la major part de les entitats afectades van haver
d’esperar més d’un any a poder cobrar-lo.
La Taula del Tercer Sector es posa a disposició del Govern per buscar una solució
consensuada a aquesta situació, i evitar que la situació de les entitats i de les
persones receptores dels serveis s’agreugi.
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una organització
constituïda l’any 2003 per les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. En
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formen part 32 federacions i agrupacions que representen prop de 4.000 entitats
no lucratives que treballen per la inclusió i la cohesió social
El Tercer Sector Social fa referència a aquelles entitats no governamentals i no
lucratives que treballen en el camp social. Actualment, a Catalunya aquest sector
inclou 6.800 entitats, representa un 2,8% del PIB, compta amb 300.000 voluntaris,
dóna feina a 102.000 persones i presta serveis a 2,1 milions de persones.
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