Barcelona, 22 d’octubre de 2015

Sra. Neus MUNTÉ i FERNÁNDEZ
Vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya
Consellera de Benestar Social i Família
Passeig del Taulat 266-270
08019 Barcelona

Honorable Vicepresidenta,
Ens adrecem a vostè en la seva qualitat de Vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya i
Consellera de Benestar Social i Família per tal de fer-li arribar la inquietud de les comunitats catalanes
de l’exterior en relació a l’abonament de les subvencions corresponents als exercicis pressupostaris
de 2014 i 2015.
En data 24 de març de 2014 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat, la Resolució PRE/72/2014,
de 19 de març, per la qual es convoquen les subvencions per a activitats de promoció i difusió de
Catalunya, la seva cultura i la llengua catalana, a ajuts socials, al suport a la nova emigració i al
funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l'exterior per a l'any 2014.
En data 9 de setembre de 2014 es va publicar la Resolució de concessió i denegació per aquestes
subvencions per a l'any 2014. D’acord amb aquesta Resolució es van atorgar un total de 800.000
euros a un total de 67 beneficiaris amb càrrec a la partida PR1101 D/482000900/2310 del Pressupost
de la Generalitat de Catalunya de 2014.
Durant les dues primeres setmanes de juliol de 2015 es va procedir per part de la Secretaria d’Afers
Exteriors i Unió Europea a l’abonament d’una bestreta corresponent al 20% del total de la subvenció
de 2014 i es va comunicar que el 80% restant seria abonat en un període indeterminat.
En data 9 d’octubre de 2015 es va publicar la Resolució per a la concessió de la convocatòria de
subvencions per a les comunitats catalanes de l’exterior per a l’any 2015 seguint l’Ordre PRE/52/2015
de 23 de març de 2015 convocant aquests subvencions.
D’acord amb aquesta Resolució es van atorgar un total de 800.000 euros a un total de 66 beneficiaris
amb càrrec a la partida PR1101 D/482000900/2310 del Pressupost de la Generalitat de Catalunya de
2015.

En aquest moment doncs, el total acumulat de subvencions atorgades a les comunitats catalanes de
l’exterior pendents de pagament pels anys 2014 (80%) i 2015 (100%) representa un total de 1.440.000
euros.
Volem fer-li notar que, d’acord amb els criteris per a l’atorgament de subvencions en les Resolucions
de convocatòria esmentades, les despeses efectuades per les entitats beneficiàries entre les
comunitats catalanes de l’exterior corresponien als períodes temporals entre 1er d’octubre de 2013 i
30 de setembre de 2014 i entre el 1er d’octubre de 2014 i el 30 de setembre de 2015. És a dir que es
tracta, en tots els casos, de despeses en les que ja han incorregut les entitats beneficiàries i que en
aquests moments figuren, en molts casos, en la comptabilitat de les entitats com a factures pendents
de pagament a proveïdors diversos o com a deutes contrets per les diverses entitats en forma de
bestretes, crèdits o altres avançaments personals fins al cobrament de les quantitats esmentades.
Els conceptes recollits en les Resolucions d’atorgament de subvencions (despeses de funcionament de
les entitats, activitats culturals, ensenyament de la llengua catalana, ajudes socials individuals o
despeses d’atenció a la nova emigració) estan servint per a portar a terme una important tasca en
favor de la projecció de la cultura i la realitat catalanes en un moment d’especial significació pel
nostre país, per a atendre i orientar a les nombroses persones que estan arribant a molts països com a
fruit de l’emigració econòmica que coneix el nostre país (tal i com el Pla de Mobilitat Internacional
que gestiona el seu Departament reconeix), per a fer front als sous dels professors de català per a
adults o en cicles infantils i per a mantenir en funcionament els locals de les entitats catalanes de
l’exterior arreu del món i atendre les nòmines del seu personal quan és el cas.
Aquesta incòmoda situació coincideix en el temps amb les recents Eleccions al Parlament de
Catalunya en les que, com ha estat reiteradament denunciat, des de tots els mitjans de comunicació,
els drets democràtics i electorals dels catalans residents a l’exterior no han estat respectats per les
autoritats de l’Estat. No ens sembla oportú que a la privació de drets col·lectius que hem hagut de
patir les comunitats catalanes de l’exterior, s’hi hagi d’afegir una situació de manca de respecte al
drets de les seves entitats reconeguts per la Llei 18/1996 de relacions amb les comunitats catalanes
de l’exterior.
Malauradament la situació de retard en l’abonament de les subvencions 2014 i 2015 està suposant
l’ajornament indefinit de moltes activitats programades arreu del món per moltes entitats, el
tancament dels locals d’algunes entitats (i el risc de que altres puguin seguir el mateix camí), la no
renovació de contractes amb professorat de català o, quan es tracta de retard en l’abonament
d’ajudes socials en alguns països, situacions de risc i d’exclusió social per algunes persones.
Som perfectament conscients de les persistents dificultats de caràcter pressupostari per les que
travessa el Govern català. Entenem perfectament que l’actual sistema de finançament i de
liquidacions fiscals periòdiques per part de l’Estat és un sistema injust i discriminatori que no permet
una planificació de pagaments raonable des de la Conselleria d’Economia. Som també perfectament
conscients que dins les prioritats establertes des del Govern es pugui considerar que d’altres
pagaments ocupen un lloc més prioritari.

Tot i així volem expressar-li que, en aquests moments particulars que viu el nostre país, el treball de
les comunitats catalanes de l’exterior és fonamental i insubstituïble i que creiem hauria de merèixer
consideració i atenció per la seva part. El fet que la quantitat pendent d’abonament corresponent a
2014, 640.000 euros, no sigui, en comparació amb d’altres partides pendents d’abonament des del
Govern, una quantitat molt alta en termes globals, creiem que pot facilitar una solució immediata.
D’igual manera entenem que l’abonament de la quantitat pendent corresponent a 2015, 800.000
euros, en els primers mesos de 2016 no hauria de suposar un gran trasbals en els comptes públics
catalans.
En aquest sentit, i sabent que com a Vicepresidenta del Govern català li correspon una tasca de
coordinació entre els diferents departaments i que el Departament de Benestar Social és l’òrgan
competent en l’execució del Pla de Mobilitat Internacional que té en les comunitats catalanes de
l‘exterior un dels seus destinataris bàsics, li volem fer arribar la nostra preocupació en el retard
d’aquests pagaments i demanar-li que des de Vicepresidència es proposi al Departament d’Economia i
Fiances que es prenguin les mesures necessàries per tal de procedir a l’abonament de les quantitats
esmentades i ques es faci el possible per tal que aquesta situació no es repeteixi en les següents
convocatòries per així, poder evitar que algunes comunitats catalanes de l’exterior es vegin obligades
a desaparèixer.
Li agraïm l’atenció que sens dubte dispensarà a aquest escrit i li expressem la nostra més cordial
salutació i el desig d’èxit en la seva gestió.
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