NOTA DE PREMSA
EMERGÈNCIA CORONAVIRUS

La Confederació reclama al Govern el pagament
íntegre dels serveis d’atenció a les persones que
gestionen les entitats socials del país
●

La Confederació demana al Govern que es reconegui la tasca del
Tercer Sector Social i que prengui mesures excepcionals en un
context excepcional.

●

Reclama que independentment de la via de finançament dels
serveis (contractació, concertació i subvenció) i mentre duri
l’estat d’alarma davant l’emergència del Covid19, es garanteixi el
pagament del 100% d’aquests.

●

Insta que s’abonin urgentment les factures i pagaments pendents
a les entitats socials per facilitar-ne la liquiditat.

Barcelona, 24 de març de 2020.- Mesures excepcionals en un context
excepcional. Aquesta és la reclamació que La Confederació Empresarial del
Tercer Sector Social de Catalunya fa al Govern de la Generalitat de Catalunya
per assegurar el manteniment de l’ocupació i la sostenibilitat econòmica del les
prop de 3.000 entitats que conformen el Tercer Sector Social de Catalunya i els
97.000 professionals contractats arreu del país, que, en aquests moments de
màxima complexitat, estan al peu del canó donant suport i acompanyant a
col·lectius vulnerables.
La Confederació recull i fa públic el profund malestar i indignació de les
entitats socials davant les mesures que està dictaminant el Govern en
relació als serveis públics d’atenció a les persones que han estat
temporalment aturats en motiu de l’estat d’alarma que no preveuen el
pagament íntegre dels serveis, sinó només del 85% de l’import corresponent.
La Confederació considera que aquesta mesura penalitza un sector que,
amb clara vocació de servei públic i sense afany de lucre, ara més que
mai està demostrant una màxima capacitat d’estar al costat de les
persones. Malgrat els serveis estiguin formalment aturats, les plantilles
segueixen treballant, sovint més enllà de les seves possibilitats, per seguir fent
tasques de suport i acompanyament als col·lectius especialment fràgils.

En paraules de Joan Segarra, president de La Confederació: “No entenem que
s’estiguin promovent mesures econòmiques per facilitar liquiditat a les
empreses i preservar llocs de treball, fins i tot l’ajornament d’impostos, de
pagaments d’hipoteques o lloguers, i no es pagui el 100% del cost dels
serveis socials que segueixen funcionant amb professionals que estan
redoblant els seus esforços i treballant en un context de màxima
pressió”.
Des del Tercer Sector Social es recorda que aquesta emergència sanitària i
social arriba després de deu anys d’infrafinançament i de retallades en
els serveis públics d’atenció a les persones i per tant la capacitat de
resistència econòmica de les entitats socials és feble.
En aquest context i tal com ja s’ha fet arribar per escrit als màxims responsables
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, La Confederació demana:
●

Que independentment de la via de finançament dels serveis
(contractació, concertació i subvenció) i mentre duri l’estat
d’alarma davant l’emergència del Covid19, es garanteixi el
pagament del 100% d’aquests.

●

Que s’abonin urgentment les factures i pagaments pendents a les
entitats socials per dotar-les de liquiditat.

És urgent donar seguretat econòmica a les entitats socials per tal de garantir
l’ocupació, assegurar la sostenibilitat de les organitzacions i, sobretot,
preservar la continuïtat de l’atenció a les persones en moments de
màxima complexitat social. La societat catalana necessita un Tercer Sector
Social fort, ja que és sens dubte un actor clau per l’Estar del Benestar del país.

Per obtenir més dades, declaracions, entrevistes o altres recursos, no dubteu
a contactar amb:

Laura Trabal Svaluto-Ferro
T/ Responsable de Comunicació La Confederació
687 85 70 55

