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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 4 D’AGOST DEL 2012

SERVEIS

SOCIETAT

Llagostera
codifica
l’enllumenat
públic

El govern certifica
el deute de Mifas i
el personal cobrarà

Jordi Nadal
LLAGOSTERA

a L’entitat social devia la nòmina de juliol als treballadors

per l’impagament de la Generalitat al tercer sector
Oriol Mas
GIRONA

L’entitat d’atenció i serveis socials a persones discapacitades Mifas era una
de les que més estaven patint l’impagament de la
quota del juliol de la Generalitat al tercer sector. La
situació financera de l’entitat no permetia avançar
els diners que no li pagava
el govern català, i els treballadors s’havien quedat
sense poder cobrar la nòmina de juliol. Ara la situació ha fet un gir, i si no hi
ha cap entrebanc, Mifas
podrà pagar el personal a
mitjan setmana que ve.

La xifra

—————————————————————————————————

120.000
euros és el que ha d’abonar
la Generalitat a Mifas en concepte de la quota que havia
de pagar al juliol.

Segons va explicar ahir
el president del Grup Mifas, Pere Tubert, la Generalitat ha signat la certificació del deute, i ha reconegut la quantitat de
diners pendent d’abonar,
uns 120.000 euros. Això
va permetre ahir mateix
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L’Ajuntament de Llagostera ha codificat tot l’enllumenat públic municipal. L’actuació ha servit
per optimitzar el manteniment del servei, i permet una millor localització dels punts de llum en
cas d’avaria. En aquest
sentit, el consistori demana la col·laboració de la
gent en cas que avisin d’alguna incidència: “Si ens
donen la matrícula del
punt de llum on detecten
l’avaria, ens permetran
actuar amb més celeritat i
resoldre-la abans.” La matrícula dels punts de llum
està formada per sis dígits.
Els dos primers identifiquen el quadre tècnic del
qual s’alimenta el fanal; el
tercer, la línia elèctrica, i
els tres darrers identifiquen el número de punt de
llum en concret. ■
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començar a negociar amb
entitats bancàries un crèdit per fer front a la nòmina de juliol de 66 treballadors, unes reunions
que s’han de concretar a
principi de la setmana que
ve.
Altres entitats han resolt l’impagament abonant les nòmines a través
de pòlisses de crèdit o bé
gràcies a fons propis estalviats, si bé ja han advertit
que no podran aguantar
un altre mes igual. De fet,
des de la conselleria de
Benestar Social se’ls ha assegurat que el mes d’agost
no es repetirà aquest problema. ■

Usuaris i treballadors, aquesta setmana, a la residència de
Mifas a Girona ■ JOAN SABATER

El PSC vol que Girona els avanci

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El grup municipal del PSC va
entrar ahir per escrit un prec
a l’Ajuntament de Girona perquè el govern de CiU avanci
els diners a les entitats socials que no han cobrat el que
preveien de la Generalitat. El
PSC proposa al govern que
utilitzi el fons de contingència per avançar aquests di-

ners fins que el govern català
faci l’aportació corresponent, i pal·liar així els efectes
de l’impagament. Els socialistes subratllen que l’impagament de la Generalitat
afecta entitats importants de
la capital i que el deute amb
algun geriàtric supera els
50.000 euros.■ D. VILÀ

