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El Baix Empordà
NOVES TECNOLOGIES

HABITATGE

Mifas reclama a Platja d’Aro 11.971 euros
pel desenvolupament de la plana web

Platja d’Aro
projecta 30 nous
pisos de protecció
oficial en règim
de compra

L’Associació afirma que fa quatre mesos que no cobren tot i haver finalitzat el contracte

DdeG, Castell-Platja d’Aro.
David Quintana, Castell-Platja d’Aro.

L’Associació Mifas reclama a
l’Ajuntament de Castell-Platja
d’Aro i s’Agaró des de fa quatre
mesos el cobrament de la darrera factura contractual pel desenvolupament de la plana web
administrativa, que ascendeix a
11.971,20 euros. El president
dels Minusvàlids Físics Associats, Pere Tubert, va explicar
ahir que tot i haver mantingut
diverses converses amb representants del consistori aquests
ni han solucionat el deute ni els
han donat una resposta satisfactòria sobre els terminis de
pagament.
El retard en el pagament de
les factures va ser titllat ahir per
fonts del consistori platjarenc
com a un retard normal ja que
«és norma a la casa pagar les factures a 90 dies i no sabem a quina data es va entrar la factura»
va explicar la mateixa font, que
va considerar que tenint en
compte això i que el contracte
amb Mifas va expirar el 31 de
desembre passat, encara s’està
dins el període legal per fer efectiu el pagament.
La relació contractual entre
els dos ens va acabar a finals de
l’any passat i va deixar mal regust de boca en tots dos equips
de govern.
Mifas, mitjançant Tadifi –una
empresa del grup– va signar un

El consistori
realitza els
pagaments a 90
dies i considera
el retard normal
■

WEB TURÍSTICA. El vessant administratiu de la web facilitarà als ciutadans els tràmits oficials.

contracte pel desenvolupament
de la plana web administrativa
del consistori que s’havia d’integrar dins la web principal del
consistori –a dalt– i que havia de
ser vir com a punt de referència
per a les gestions ciutadanes a
la web. L’octubre passat, el consistori, al·legant que Tadifi no
havia estat capaç d’acomplir el
contracte, va decidir encarrergar la feina a una altre empresa
i va relegar a l’empleat de Mifas
a unes altre feines fins que finalitzés el contracte.
La web administrativa finalment entrarà en ser vei d’aquí a
«un o dos mesos», segons es va

assegurar en el darrer plenari
municipal que es va excusar pel
retard en el ser vei.
Pels treballs realitzats, el
grup Mifas ja va cobrar del consistori castellarenc poc més de
7.000 euros. Ara, l’Associació reclama cobrar poc menys de
12.000 euros per la resta de treballs realitzats pel consistori.
Les mateixes fonts municipals consultades ahir per Diari
de Girona van explicar que en
tot cas abans de pagar res
s’haurà de comprovar que els diners que reclama Mifas es corresponen amb el treball finalment realitzat per aquests. So-

Diari de Girona, 2006-05-03, p. 18.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

bre aquest extrem Tubert va explicar ahir que tot i que la seva
entitat es dedica a tasques humanitàries «no som un banc i
hem de cobrar els serveis que donem». El president de Mifas va
explicar que la seva associació
s’ha hagut d’endeutar per poder
fer front a les despeses relacionades amb el desenvolupament
d’aquest primer projecte amb
l’Ajuntament de Platja d’Aro.
Finalment, Tubert va indicar
que si Platja d’Aro continua obviant-los i no cobren els ser veis
realitzats «haurem de recórrer
als advocats per reclamar el pagament».

El darrer ple municipal de
Castell-Platja d’Aro i s’Agaró
va anunciar que el consistori
té previst que en el termini
d’un any es puguin iniciar les
obres d’una trentena de nous
habitatges protegits, aquest
cop, però, amb règim de compra gràcies al desenvolupament dels Plans Parcials de
Rambla Fanals (on s’ubicarien una vintena d’aquests habitatges) i Pla Parcial Circumval·lació (amb deu habitatges).
Aquesta possibilitat de
compra és factible en aquests
darrers casos ja que les finques municipals se situen en
un àmbit amb qualificació residencial segons el Pla General d’Ordenació Urbana del
municipi. En canvi la nova
promoció de 45 habitatges de
lloguer social aprovada en el
mateix plenari ha de ser necessàriament de lloguer, ja
que la finca de propietat municipal es troba en una zona
qualificada com d’equipaments segons el mateix Pla
General.
De moment, i amb relació
a la construcció d’aquests primers 45 habitatges, el present conveni preveu que l’Ajuntament cedirà a títol de
permuta la finca en el termini
màxim dels propers quatre
mesos; i serà Habitatge, a través de l’Institut Català del Sòl
qui durà a terme la promoció,
els habitatges de la qual seran
qualificats com de protecció
oficial. L’administració i conser vació de tots els habitatges serà assumit per la Generalitat.

