
ONG catalanes inicien les accions legals contra la Generalitat 
davant els impagaments 

El  proper  31  de  gener  les  ONG  convoquen  als  mitjans  a  un  acte  públic  de 
presentació  de  reclamació  de  pagament  al  Govern  de  la  Generalitat  com  a 
resposta als impagametns dels convenis i subvencions aprovats des del 2010, i 
després del fracàs de les negociacions amb el Govern.

Barcelona, 29 de gener- La nova Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i 
el Desenvolupament en nom de tot el sector, ha fet públic que el proper dijous 31 de 
gener,  a  les  12  del  matí,  lliuraran,  conjunta  i  unitàriament,  a  la  Generalitat 
reclamacions de pagament per part d'ONG que s’han vist obligades a aturar els 
seus projectes i programes de cooperació i promoció dels drets humans i la pau, 
a causa dels impagaments o a endeutar-se per a poder continuar. 

L'acte tindrà lloc a la seu de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD, 
Via Laietana, 14), ens responsable de coordinar i executar la política pública catalana de 
cooperació. La presentació d'aquestes reclamacions de pagament es produeix després de 
no obtenir resposta a la proposta de nou acord presentada per les entitats.

Amb aquesta reclamació les entitats volen aconseguir el pagament del deute contret per 
l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament d'acord amb el compromís assumit 
a finals del 2010. Aquest és el pas previ a interposar el corresponent recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal competent.

Més informació Premsa FCONG 93 442 28 35 - 659 55 73 16

Informació  d’algunes  accions  dutes  a  terme  per  la  Confederació  per  denunciar  el 
desmantellament de la política pública de cooperació i  l’ofegament del sector per part  del 
Govern:

Manifest  En  defensa  d’una  Política  Pública  Catalana  de  Cooperació  per  la  Pau,  els  Drets 
Humans i el Desenvolupament http://www.fcongd.org/fcongd/actualitat/show/id/103

L'Agència Catalana de Cooperació anul·la les subvencions a les ONG però no a les empreses 
http://www.fcongd.org/fcongd/actualitat/show/id/100

Tancada a l'ACCD pels impagaments del Govern http://www.fcongd.org/fcongd/actualitat/show/id/96
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