Barcelona, 23 de juny de 2015

Sr. Andreu MAS-COLELL
Conseller d’Economia i Coneixement
Rambla de Catalunya 19-21
08007 Barcelona

Molt Honorable Sr. Conseller,
Ens adrecem a vostè en la seva qualitat de Conseller d’Economia i Coneixement del Govern
de Catalunya per tal de fer-li arribar la inquietud de les comunitats catalanes de l’exterior en
relació a l’abonament de les subvencions corresponents a l’exercici pressupostari de 2014.
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 de
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.
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.
Per nota tramesa el passat dia 29 de maig de 2015 per la Secretaria d’Afers Exteriors i Unió
Europea es va informar a les entitats beneficiàries que una bestreta corresponent al 20% del
total de la subvenció atorgada seria abonada de manera immediata i el 80% restant ho seria
en un període indeterminat. A dia d’avui únicament les entitats amb domicili social a l’Estat
espanyol, i algun cas puntual fora de l’Estat, han rebut l’esmentada bestreta del 20% i no hi

ha cap informació sobre la forma i la data en que es faran aquests pagaments al conjunt de
les entitats.
Volem fer-li notar que, d’acord amb els criteris per a l’atorgament de subvencions en la
Resolució de convocatòria esmentada, les despeses efectuades per les entitats beneficiàries
entre les comunitats catalanes de l’exterior corresponien al període temporal entre 1er
d’octubre de 2013 i 30 de setembre de 2014. 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 a la Resolució 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, 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 el debat que molt properament, i en
tots els casos abans del final de la legislatura, haurà de fer el Parlament de Catalunya sobre
la l’avantprojecte de Llei de la Comunitat Catalana de l’Exterior on es regula el marc de
col·laboració entre les institucions catalanes i les nostres comunitats. No semblaria doncs
oportú que aquest debat s’hagi de fer en una situació tan incòmoda per tots com l’actual i en
una situació que pot portar al tancament o a una suspensió d’activitats de moltes entitats a
les que l’esmentada futura Llei se suposa hauria de beneficiar.
Som perfectament conscients de les creixents 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 seu Departament
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, 800.000 euros, no sigui en comparació amb d’altres partides pendents

d’abonament des del seu Departament, una quantitat molt alta en termes globals, creiem
que pot facilitar una solució immediata.
En aquest sentit, i sabent que és el seu departament l’òrgan competent i vostè el màxim
responsable, li volem fer arribar la nostra preocupació en el retard d’aquests pagaments i
proposar que es prenguin les mesures necessàries possibles per tal que aquesta situació no
es repeteixi en les següents convocatòries per així, poder evitar que degut a aquests motius
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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