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Vint-i-sis empreses socials donen feina a
1.782 persones a la demarcació de Girona
La Generalitat edita una guia de tots els serveis que ofereixen per promocionar-ne la contractació
ANNA PUIG / Girona

●

A les comarques gironines hi ha 26 empreses socials (centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral) que donen feina a 1.782 persones, dues terceres parts de les
De les 26 empreses, 19 són
centres especials de treball
(que donen feina a persones amb discapacitat) i 6,
empreses d’inserció sociolaboral (de persones
amb risc d’exclusió social). A part, hi ha el Centre d’Iniciatives per a la
Reinserció (Cire), empresa pública que treballa
amb interns penitenciaris.
La guia informa dels
serveis que ofereix cadascuna de les empreses i com
contactar-hi. A part, inclou extractes de lleis per
conèixer la normativa
d’aquest àmbit. La guia es
farà arribar a tots els ajuntaments, així com a organismes privats empresarials i col·legis de professionals. Segons el delegat
del govern, Jordi Martinoy, «s’ha detectat en els
municipis petits un desconeixement d’aquestes empreses» i afirma que la Generalitat «donarà exemple» adjudicant els serveis
de neteja i manteniment de
la nova seu del govern a
empreses socials.
La directora territorial
de Treball, Núria Arnay,
sosté que tant els centres
especials de treball com
les empreses d’inserció
competeixen en el mercat
ordinari i no s’escapen de
la crisi. S’esforcen, però,
per no retallar plantilles.
De fet, de les 26 només
una, la Fundació Ramon
Noguera, ha presentat un
ERO temporal i per a 26
dels 223 treballadors.

quals tenen risc d’exclusió social. La delegació
del govern de la Generalitat a Girona ha editat
per primera vegada una guia en què aporta informació de totes aquestes empreses per promocionar la seva contractació per part d’admi-

nistracions públiques i empreses o organismes
privats. I és que les empreses socials no s’escapen dels efectes de la crisi econòmica. Tot i això, el seu objectiu primordial és no retallar
plantilla malgrat el descens de comandes.

EMPRESES SOCIALS A LES COMARQUES GIRONINES
Centre

Població

Fundació

Treballadors Sectors d'activitat

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL MAP

Ripoll

1986

102

Bugaderia, comerç, jardineria, manipulats, neteja, reciclatge, recollida i
recuperació.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
MONTSENY-GUILLERIES

Arbúcies

1980

17

Jardineria, neteja, serveis a les empreses.

CENTRE OCUPACIONAL I ESPECIAL DE TREBALL
PLA DE L'ESTANY

Banyoles

1995

55

Jardineria, manipulats, neteja, reciclatge, recollida i recuperació.

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ-CENTRE
DE JARDINERIA TRAMUNTANA

Palafrugell

1987

70

Instal·lacions, manteniment i reparacions, jardineria i manipulats.

COOPERATIVA LA FAGEDA

Santa Pau

1982

140

ECONOMIA SOLIDÀRIA EI, SL

Girona

2005

35

Comerç i jardineria.
Comerç, construcció, instal·lacions, manteniment i reparacions,
manipulats, neteja i serveis a les empreses.
Comerç, jardineria, reciclatge, recollida i recuperació.

EI ADAD L'ENCANT, SLU

Olot

2006

30

EI BROT SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA, SLU

Sant
Gregori

1987

8

EI GARBET NETEJA
EJA I MANTEN
MANTENIMENT
NIME
EN INTEGRAL
SCCL

Figueres

2005

57

Bugaderia, instal·lacions, manteniment i rep
reparacions, jardineria i neteja.
teja

Hostaleria i restauració, jardineria.

EINA ACTIVA EI, SL

Salt

2007

26

Construcció, jardineria i manipulats.
ula
lats
la
at
at

FLISA CATALUNYA (CENTRE
CENTRE GIRONA), SA

Riudellots
de la Selva

1992

75

Bugaderia.

FUNDACIÓ ASTRES
RES

Girona

2002

90

Comerç, instal·lacions, manteniment
niment
nt i reparacions, jardine
jardineria,
da i recuperació,
ecuup
serveis a les person
manipulats, reciclatge, recollida
persones.

FUNDACIÓ ONYAR-LA
NYAR-LA SELVA

Quart

1993

95

Instal·lacions, mantenimentt i reparacions, jardineria, manipulats i neteja.

FUNDACIÓ PRIVADA ALT
ALTEM

Figueres

1967

100

FUNDACIÓ
ACIÓ PRIVADA DRISSA

Giro
Girona

1999

93

FUNDACIÓ
NDACIÓ PRIVADA EL VILAR

Malgrat de
Mar (1)

1992

205

FUNDACIÓ PRIVADA ELS JONCS

Sarrià d
de
Ter

19911

59

FUNDACIÓ PRIVADA RAMON NOGUERA

Girona

1995
995

202

FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE LA CERDAN
CERDANYA

Puigcerdà

2001

21

Instal·lacions, manteniment i reparacions, jardineria.

GESTORA DE TRANSPORTS COSTA BRAVA, SL

Figueres
guere

1994

12

Comerç, serveis a les empreses.

GIROASSIST, SLU

Gi
Girona

1995

45

Arts gràfiques, serveis a les empreses.

GIROPARK, SAU

Giro
Girona

1989

90

Comerç, serveis a les empreses.

L'ENCANT RECICLATGE SERVEIS
D'INSTAL·LACIONS EI, SL

Banyoles

2001

6

TADIFI, SLU

Girona

1985

42

TÈCNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONÈS, SL
TÈCNIQUES
“TIRGI”

Celrà

1999

10
101

CENTRE D'IN
D'INICIATIVES
TIVES PER A LA REINSERCIÓ
(CIRE)

Girona

1989

6
(*)

Bugaderia, hostaleria i restauració,
stauració, jardineria, manipulats, neteja,
cuperació, serveis
s
a les empreses.
reciclatge, recollida i recuperació,
Instal·lacions, manteniment
teniment i reparacions, jardineria, neteja, reciclatge
reciclatge,
recollida i recuperació,
eració, serveis a les empreses, serveis a les persones.
Instal·lacions, manteniment
anteniment i reparacions, jardineria
neeri i manipulats.
Arts gràfiques,
ràfiqquues manipulats, neteja
neteja,
eteja, serveis a les empreses.
Comerç, jardineria i neteja.

Comerç, instal·lacions, manteniment i reparacions, neteja, reciclatge,
recollida i recuperació.
Comerç, serveis a les empreses.

EFE / Madrid

La deducció de 400 euros en la declaració de
l’impost de la renda de les
persones físiques (IRPF)
es mantindrà per a les rendes amb una base imposable inferior a 8.000 euros
anuals i tindrà caràcter
progressiu per a les que estiguin compreses entre
aquesta quantitat i els
12.000 euros, amb l’objecte de garantir l’«equi-

Instal·lacions, manteniment i reparacions, jardineria i manipulats.
Instal

(*) 185 a Catalunya. (1) Empresa del Maresme inclosa en la guia de la Generalitat

tat» fiscal. Així ho van explicar els portaveus dels
grups parlamentaris del
BNG, Francisco Jorquera;
d’ICV, Joan Herrera, i
d’IU, Gaspar Llamazares,
que van anunciar que han
arribat a un acord amb el
PSOE per donar suport a
aquesta esmena transaccional i a la relativa a la fiscalitat dels treballadors estrangers no residents, anomenada llei Beckham.

En aquest sentit, Jorquera va puntualitzar que
durant la comissió de Pressupostos, en la qual es debaten les esmenes a l’articulat dels comptes de
l’any vinent, les tres formacions també votaran a
favor que els treballadors
desplaçats a Espanya amb
rendes superiors a 600.000
euros anuals tributin
l’IRPF de no-residents al
tipus general, del 43%, i
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● Madrid.

El mercat de
les dues rodes continua
caient, quatre mesos
després de l’aprovació
de pla Moto-E. A l’octubre les vendes de motos van baixar un
22,93%, amb 21.315
vehicles registrats. Segons dades que va publicar ahir Anesdor
(Asociación Nacional
de Empresas del Sector
de las Dos Ruedas), entre l’1 de gener i el 31
d’octubre es van matricular 155.820 vehicles,
pels 271.658 del mateix
període de l’exercici
passat, el que representa un descens del
42,64%. En el mes
d’octubre, per segments de mercat, els ciclomotors han tingut la
major caiguda, amb
3.614 matriculacions i
un descens del 37,80%,
seguit dels quads, amb
només 333 vehicles
matriculats i un descens
del 31,20%, mentre el
nucli de mercat de les
motocicletes va retrocedir un 17,12% amb
12.479 matriculacions.
Els ciclomotors, amb
37.777 matriculacions,
i els quads, amb 3.832
matriculacions, registren
caigudes
del
50,55% i 47.64%, respectivament, en el període de gener a octubre. Anesdor va dir que
malgrat que aparentment les caigudes s’han
moderat, la realitat és
que les vendes es comparen amb les dades del
2008, que ja va ser un
any negre. / EFE

Comerç, reciclatge, recollida i recuperació.

La deducció de 400 euros en l’IRPF es manté en
bases imposables menors als 8.000 euros
●

El mercat de les
motos cau un
22,23% a
l’octubre

no del 24%, com succeïa
fins ara.
El diputat d’ICV Joan
Herrera va assenyalar que
la deducció fiscal de 400
euros es farà progressiva
fins a uns rendiments del
treball íntegres que va calcular en 15.645,5 euros
anuals –salari brut–, que
en absència d’altres rendes
i una vegada minorada en
les despeses fiscalment
deduïbles i reduccions

aplicables
equival
a
12.000 euros de base imposable. Així mateix, la
deducció es mantindrà íntegra quan la base imposable sigui igual o inferior a
8.000 euros. Herrera va
mostrar la seva satisfacció
per aquesta mesura i per la
reforma fiscal de la llei
Beckham, «que posarà fi
als tipus insòlits» i que, en
un principi, estava «pensada per a científics».

Pensionistes de
lloguer cobraran
525 euros anuals
● Madrid. PSOE, CiU,
ERC-IU-ICV i el Grup
Mixt van acordar ahir
que els pressupostos
per a 2010 incloguin un
«complement de pensió» de 525 euros
anuals per als pensionistes que acreditin que
no tenen habitatge en
propietat i que estan en
règim de lloguer sense
parentiu amb el propietari. També van acordar
amb el PSOE actualitzar les prestacions familiars per fills a càrrec, que serà de 500 euros l’any per als menors
de 5 anys i de 291 euros
per als fills entre els 5 i
els 18 anys. / EFE

