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Gràcies als comentaris i preguntes dels clients del despatx, als quals agraïm ens facin
viure el dia a dia del sector, hem de aclarir-vos els dubtes sorgits respecte al
cobrament de les factures corresponents a l’any 2013 i la signatura de la pròrroga del
contracte de concert amb ICASS per a l’any 2013.
Abans d’ahir, un client ens truca i comenta que li han creat dubtes sobre si cobrarà a
finals d’aquest mes de març la factura de concert corresponent al mes de gener, ja què
no ha signat encara la pròrroga del contracte amb ICASS i li han dit que fins que no
signi no li podran pagar.
Davant d’aquest situació, ens hem interessat davant el Servei de Contractació i
Patrimoni (Secretaria General de BSF) i davant el Servei de Recursos Aliens (ICASS)
sobre la veracitat d’aquesta informació.
En una primera resposta, se’ns diu que és cert que aquell centre que no tingui
signada la pròrroga de l’any 2013 no podrà cobrar la factura de gener. El motiu és que
la Llei de contractes del sector públic així ho contempla i el nou aplicatiu no permet
fer els pagaments sense que hi hagi pròrroga signada. Per altra banda, el Servei de
contractació no pot iniciar l’expedient de pròrroga sense tenir el “document comptable”
corresponent, és a dir, pressupost per a la pròrroga del centre (recordem que estem
amb pressupost prorrogat).
La situació és semblant a la d’altres anys i aquest imperatiu no s’havia aplicat
(recordem que la Llei de contractes és de 2007).
Desprès de les pertinents consultes dels caps esmentats, se’ns respon que la
Subdirecció General de Gestió de Recursos estudia la fórmula per poder liquidar les
factures de l’any 2013 encara que no s’hagi signat la pròrroga i la resposta la tindrem
la setmana vinent.
Us mantindrem puntualment informats, ja què aquesta situació és molt important per
a la correcta planificació financera de la vostra empresa, i de la bona resolució del
problema depèn el que podeu atendre les obligacions econòmiques a final del mes de
març i durant el mes d’abril.
Com sempre, estem a la vostra disposició per a tot allò que us calgui aclarir o ampliar.
Barcelona, 6 de març de 2013
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