NOTA DE PREMSA
L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR ELUDEIX LES SEVES RESPONSABILITATS
El deute que l’Ajuntament manté amb Saned té fins a 1400 dies, el Consell Comarcal
del Maresme està al dia en els seus pagaments de beques de menjador.
Mataró, 10 de novembre de 2016
TIPUS DE BECA
Els alumnes de les escoles Dofí i St Cristòfol de Premià de Mar poden acollir-se o bé a les
beques de la Generalitat (del Departament d’Ensenyament), gestionades pels Consells
Comarcals, (els hi direm Beques Departament) o bé a les beques PRIMER PAS o
PROGRAMA D’INSUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA de l’Ajuntament de Premià de Mar, a on no
hi ha cap intervenció de la Generalitat ni del Consell Comarcal del Maresme.
En el cas de les beques que provenen del Departament, el fluxe de diners pel pagament
de les factures s’origina en el propi Departament d’Ensenyament, passa al Consell
Comarcal, després a l’Ajuntament de Premià de Mar, després a les Escoles i finalment a
Saned.
En el cas de les beques del programa d’Insuficiència Alimentària de l’Ajuntament, els
diners surten de l’Ajuntament, passen per l’escola, qui finalitza el procés pagant a Saned.
DEUTE AMB SANED
Dit això, donar a conèixer, que Saned està suportant un deute total de 44.721€, dels
quals 15.897€ són per beques del Departament, i 28.824€ provenen de beques de
l’Ajuntament.
El problema no ve pel deute de les beques del Departament, les factures del qual estan
datades a l’abril, maig i juny de 2016, i que ens consta que a través del Consell Comarcal
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del Maresme, ja s’han pagat a l’Ajuntament, amb data 11 d’octubre, però Saned encara
no ho ha rebut.
Entenem que en el cas del Departament, els pagaments arriben tard, però sempre amb
regularitat i freqüència, per això entenem i hem entès sempre que hem d’estar al costat
de les nostres Administracions en tot el que puguem.
El problema ve per la manca de cobrament de les beques de l’Ajuntament, algunes
d’elles amb data d’octubre de 2012, d’altres del curs 2014-2015 i totes les beques
íntegres de tot el curs passat (de setembre de 2015 a juny de 2016), com hem dit
28.824€.
POSTURA DE SANED
Saned decideix comunicar-se amb l’Ajuntament per informar-los que no és possible
sostenir cap factura més si no es comencen a rebre pagaments relacionats amb aquest
deute, però la resposta de l’Ajuntament ha estat ambigua i sense compromís de
pagament, amb la qual cosa es decideix que amb data 14 de novembre els alumnes
becats per part de l’Ajuntament no podran fer ús del servei de menjador si no es resol
aquesta situació.
Aclarir també, que els alumnes becats per part del Departament, si es podran quedar a
fer ús del servei, ja que ens consta que el Consell Comarcal del Maresme ha fet el
pagament de les factures pendents del darrer trimestre del curs passat el dia 11
d’octubre, esperem rebre en breu aquests imports.
FACTURES INCORRECTES
Es fan manifestacions per part de l’Ajuntament que Saned no cobra les factures perquè
les presenta malament, cal dir aquí que el propi ajuntament ens ha fet refer les factures
fins a 4 vegades i sempre hem respòs en menys de 3 dies a les seves demandes, com per
exemple que no poden ser mensuals sinó trimestrals, com que no poden ser en paper
sinó electròniques, etc... A data d’avui, no ens consta que cap de les factures pendents
de pagament no contenen cap error, recordant que algunes d’elles s’haurien d’haver
pagat fa 1400 dies.
CONCLUSIONS
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Creiem que les manifestacions fetes als mitjans per part dels representants de
l’Ajuntament de Premià de Mar no responen a la realitat.
L’Ajuntament està intentant responsabilitzar a Saned i al Consell Comarcal d’uns fets
dels quals són l’únic responsable.
Els alumnes becats per part del Departament podran rebre el servei el dilluns 14 de
novembre.
Els alumnes becats per part de l’Ajuntament, 10 en total, són els afectats per aquesta
mesura, amb tota la pena del món per part de Saned, sabent que realment són els que
més ho necessiten, però no tenim alternativa veient la irresponsabilitat amb la que està
actuant l’Ajuntament. Saned ha prestat serveis a aquests alumnes desde fa 1.400 dies
tenint encara aquestes factures pendents, precisament perquè coneixem la realitat de
les seves necessitats.
Creiem que l’Ajuntament de Premià de Mar no té intencions de liquidar el deute, veient
que s’excusen en detalls formals en les factures, sense que Saned sàpiga quins són i
després d’haver refet les factures fins a quatre vegades a petició seva.
Saned treballa amb d’altres escoles, on els Ajuntaments dels municipis on estan ubicats,
també ofereixen ajudes similars, i no ens trobem amb aquest tipus de problemes.
Saned fa més de 10 anys que té problemes de cobrament amb l’Ajuntament de Premià
de Mar.
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