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TEMA DEL DIA

La Generalitat encara deu pagaments de
juliol a entitats gironines del sector social
 Associacions com Mifas alerten que cada cop és més difícil aconseguir crèdits bancaris per mantenir els serveis
MARC MARTÍ

GIRONA | F.B.

La Generalitat encara ha de fer
front a pagaments pendents del
mes de juliol amb entitats gironines del sector social i de la salut.
Tot i que el Govern català ha conﬁrmat que pagarà els concerts
d’aquest mes d’agost, entitats socials gironines van recordar ahir
que encara han de rebre els diners
pendents del mes passat, quan
l’Executiu català no va poder fer
front als pagaments corresponents
al juliol. Moltes van haver de recórrer a ﬁnançament bancari o a
estalvis privats per pagar els seus
treballadors, i ara alerten que si no
reben aquests diners o es produeix una nova situació d’impagament aquest setembre, s’agreujaran les diﬁcultats per mantenir
els serveis que presten.
A Girona, un dels casos més evidents és el del Grup Mifas. Aquesta entitat d’ajut als discapacitats, va
denunciar que la Generalitat encara no ha abonat els 120.000 euros que havia de rebre el juliol. Fa
un mes, l’impagament del Govern a entitats socials i de la salut
va obligar Mifas a demanar un
crèdit bancari per pagar nòmines
i proveïdors. La Generalitat va certiﬁcar aquest crèdit i va assegurar
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Si no ens paguen el
setembre, quedarem en
una situació límit, ja que en
aquest temps ja hem hagut de
fer front a diverses retallades»

«

Altres entitats, com Astrid 21,
també van denunciar
els problemes amb els
pagaments del mes de juliol

que el problema no es repetiria de
cara a l’agost. Ahir Mifas va conﬁrmar que l’Executiu català pagarà aquest mes, però va recordar
que encara ha de cobrar els
120.000 euros pendents del juliol.
El president de l’entitat, Pere Tubert, va assenyalar que el pagament del mes d’agost està previst
per demà, però en canvi, no saben
res del pendent del mes passat. «La
Generalitat ens va enviar, a principis d’agost, un certiﬁcat ressaltant
que ens devia 120.000 euros del
mes de juliol. Amb aquest certiﬁ-

Treballadors de Mifas, a la seu de l’entitat.

cat vam poder demanar un crèdit
al banc per poder pagar les nòmines dels nostres treballadors», va
explicar Tubert.
El president de Mifas va assenyalar que d’aquests 120.000 euros
encara no en saben res, i temen

que de cara al setembre es pugui
repetir la mateixa situació. «Si això
passés, ens deixaria en una situació límit, ja que en aquest temps ja
hem hagut de fer front a retallades
de subvencions, i cada cop és més
difícil aconseguir crèdits», va as-

El conseller de Benestar espera que el rescat de
Catalunya permeti afrontar els deutes pendents
AGÈNCIES/DdG | GIRONA

El conseller de Benestar i Família, Josep Lluís Cleries, va assegurar que la Generalitat està buscant
«tots els mecanismes» per garantir els pagaments a les entitats del
tercer sector aquest setembre.
Cleries va destacar en una entrevista a Catalunya Ràdio que aquestes empreses «han de cobrar» i
que, per aquest motiu, veu «imprescindible» el fons de liquiditat
per fer front al deute ﬁnancer de
l'administració catalana, fet que
indirectament facilitaria el paga-

ment de factures i a proveïdors.
Segons el conseller, si es poden
pagar els interessos, hi haurà altres
recursos, com els diners provinents d'impostos propis de la Generalitat, que es podran dedicar a
pagar el tercer sector.
«Hem de gestionar la negociació d'un pacte ﬁscal i altres millores polítiques però mentrestant
hem de gestionar el dia a dia»
perquè «les empreses i proveïdors
que donen serveis a la Generalitat
han de cobrar», va assegurar Cleries.
En aquest sentit, va explicar
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que el Govern està buscant «tots
els mecanismes» que té a l'abast
per fer front a aquests pagaments.
Cleries va destacar que el fons de
liquiditat és «imprescindible» per
fer front al deute ﬁnancer i va
aﬁrmar que aquest any els pressupostos de la Generalitat recullen
1.900 milions d’euros a pagar en
concepte d'interessos.
Buscant totes les fonts
«Molts que critiquen tot això s'obliden de l'endeutament que van
deixar», va recalcar. «És cert que si
tot (el Fons de Liquiditat) quedés

en res, no podríem pagar, però estem buscant tots els fons possibles», va afegir el conseller.
Quant els pagaments a les persones, com per exemple les beneﬁciàries de la Llei de la dependència, el conseller de Benestar i
Família va aﬁrmar que el Govern
està «compromès amb les persones i especialment amb aquelles
que estan ens situació de més
vulnerabilitat».
Cleries va reconèixer que «en
perill ho està tot» però va demanar
«tranquil·litat» a la població perquè, segons va dir, el Govern està
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senyalar Tubert. En aquest sentit,
altres entitats com Astrid 21 també van denunciar problemes amb
els pagaments del mes de juliol, i
van exposar el seu temor que la
Generalitat no pugui abonar els diners del mes vinent.

El conseller Cleries va dir que
la «primera xarxa» per a les
persones amb menys
recursos l’ha de cobrir l’Estat

treballant per poder pagar aquestes rendes.
El conseller de Benestar i Família va destacar que la «primera
xarxa» per a les persones amb
menys recursos l'ha de cobrir l'Estat, perquè «les polítiques passives
són la seva responsabilitat».
En aquest sentit, va aﬁrmar que
la Generalitat estaria en un segon
pla quant a ajudes i que «si hi hagués un desbordament» de demanda de la Renda d'Inserció Mínima, competència que per a la
Generalitat, «seria molt difícil d'afrontar».

