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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 1 D’AGOST DEL 2013

SERVEIS SOCIALS

El concurs de zona blava a
Girona posa en perill Mifas
a Per punts, l’entitat sense ànim de lucre perdria el contracte, a favor d’una gran empresa
a L’entitat qüestiona els barems, se sent traïda i diu que això podria obligar a tancar serveis socials
Jordi Nadal
GIRONA

El concurs pel nou contracte de la gestió de les zones blaves a Girona podria
suposar un daltabaix econòmic per a Mifas, que es
podria veure abocada a retallar diversos serveis socials per continuar sent
viable. L’Ajuntament va
obrir dimarts les pliques.
Per punts, la guanyadora
és l’empresa SABA. Si es
confirma la nova concessió, suposaria que Mifas
perdria el contracte després de més d’un decenni
gestionant-lo, a través de
la seva empresa Giropark.
El president de Mifas,
Pere Tubert, va qüestionar ahir els barems utilit-

zats pel consistori: “S’ha
prioritzat el tema econòmic per damunt dels tècnics, i l’aspecte social i territorial.” Tubert diu que
seguint el grup ha fet diverses inversions tecnològiques per oferir el servei
que vol l’Ajuntament com
a smart city. El president
de l’entitat se sent “traït”.
En el cas que finalment
Mifas perdés el contracte
es perdrien els llocs de treball directes del servei, però també podrien resultar
“greument afectats” altres serveis socials que
realitza Mifas i que depenen dels ingressos de la
gestió de la zona blava de
Girona.
Tubert defensa la trajectòria del grup que presi-

Una usuària davant d’un parquímetre de la zona blava de la plaça Catalunya ■ J.N.

deix: “ Mifas fa 34 anys que
treballa amb eficiència i
un comportament irreprotxable a les comarques
gironines, trencant barreres socials per a les persones amb discapacitats.
Ara ens sentim maltractats”, assegura.
Tot i que hagi guanyat
per punts, però, SABA ha
de justificar una sèrie de
temes econòmics relacionats amb la seva oferta
abans que li sigui oficialment adjudicat el contracte. Aquest va ser l’argument que va donar l’alcalde, Carles Puigdemont,
a Tubert per tranquil·litzar-lo, en una reunió que
van mantenir ahir a la
tarda. Segons ha explicat
el president de Mifas,
Puigdemont li va dir que
era conscient del problema, i li va assegurar que
s’ho mirarien.
Tubert no descarta
prendre “decisions de tipus personal” en el cas que
Mifas perdi el contracte,
perquè diu que se sent
“responsable d’haver confiat en la paraula dels responsables municipals”. El
grup Mifas té actualment
330 treballadors. ■

INSERCIÓ

GIRONA I RODALIA · Tel. 972 41 64 13
Tipus Ubicació + especificacions
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Pis
Casa
Casa
Casa
Pàrq.
Pàrq.

hab. mobl. €/mes

Ref. 2470 La Bisbal d’Empordà, 85 m2, cuina off. 2
Ref. 1641 Salt, c/ Pere Coll i Guitó, calefacció 3
Ref. 2481 Sta. Eugènia, zona Maristes, terrassa 1
Ref. 194 C/ Punta del Pi, zona Montilivi
3
Ref. 2435 C/ Massana, seminou, opció pq. 50 € 2
Ref. 2217 Salt, trav. Sta. Eugènia, reformat
3
Ref. 2498 C/ Cort Reial, semireformat
2
Ref. 2501 Sant Ponç, reformat, ben comunicat 4
Ref. 2529 C/ Joan Masó i V., Sta. Eugènia, pàrq. 2
Ref. 96 C/ Ballesteries
1
Ref. 2191 C/ Pedret, reformat, ben comunicat 3
Ref. 2415 Fornells de la Selva, 2 banys, pàrq. 2
Ref. 157 C/ Enric Claudi i Girbal, terrassa gran 4
Ref. 1400 C/ Carles Rahola, seminou, z. p. Migdia 3
Ref. 1019 Bescanó, c/ Joan Vilanova, reformat 3
Ref. 2540 C/ Riu Segre, pàrquing
2
Ref. 1689 C/ Julià de Chia, refor., ideal estud. 3
Ref. 2536 Pj. Creu Palau, seminou, 2 banys, pàrq. 2
Ref. 2522 C/ Figuerola, cèntric, terrassa, pq. 2
Ref. 2466 Ctra. Barcelona, llar de foc, 2 banys 4
Ref. 2253 St. Aniol de Finestres, llar de foc
4
Ref. 2511 Z. Montjuïc, jardí, garatge, llar de foc 4
Ref. 2477 Fornells de la Selva, unifam., 2 banys 5
Ref. 1422 C/ Migdia
Ref. 984 C/ Emili Grahit
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350 €
400 €
425 €
430 €
430 €
450 €
450 €
450 €
450 €
450 €
475 €
485 €
500 €
525 €
550 €
550 €
575 €
600 €
640 €
700 €
600 €
850 €
900 €
60 €
75 €

Èxit d’un nou programa
de formació laboral

OLOT · Tel. 972 26 83 50
hab. mobl. €/mes

Tipus Ubicació + especificacions
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Local

Ref. 2234 Onze de Setembre. Molt cèntric.
Ref. 2284 Plaça del Carme. Amb calefacció.
Ref. 2182 Ctra. Santa Pau. Estufa llenya. Refor.
Ref. 2232 Sant Cristòfol. Amb terrassa de 20 m2
Ref. 2343 Pl. Major. 165 m2. Llar foc, calef. Refor.
Ref. 1943 Berga i Boada. Prop Ajunt. 135 m2

2
2
3
3
3

no
no
no
sí
no

190 €
300 €
300 €
325 €
650 €
450 €

FIGUERES · Tel. 972 50 08 21
hab. mobl. €/mes

Tipus Ubicació + especificacions
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Pis
Local

Ref. 467 C/ M. Pujolar, z. hospital. Cuina-menj 1
Ref. 2462 C/ Medes, cuina indep.,safar., bany3
Ref. 2379 Vilamalla, bany. Reformat.
3
Ref. 1353 C/ Nou, 2 b., balcó, xemeneia, cèntric 3
Ref. 575 C/ Fortià.Cèntric.Possibilitat de pàrquing 4
Ref. 2494 C/ Ramon Mandri. Seminou. Pàrq. traster. 2
4
Ref. 2397 St. Pere Pescador, 240 m2, 3 plant.

sí
no
sí
no
sí
sí
-

350 €
350 €
400 €
430 €
450 €
500 €
700 €

SANT FELIU DE GUÍXOLS · Tel. 972 32 12 84
hab. mobl. €/mes

Tipus Ubicació + especificacions
Pis
Pis
Pis
Pis
Casa

Ref. 911 C/ St. Domènec. 70 m . 1 bany
3
2
Ref. 693 C/ Creu. 75 m2. Cèntric. 1 bany. B/C
2
Ref. 1394 Llagostera. Ptge. del Rec Madral. 67 m 3
Ref. 2460 Palamós, c/ Molins. 74 m2. B/C. Reform. 4
Ref. 1467 C/ St. Domènec. 73 m2. 2 tsses. Calef. 3
2

no
no
sí
sí
sí

350 €
400 €
425 €
562 €
500 €

a Se n’han beneficiat

una trentena
d’usuaris de tres
entitats socials

N. Astorch
GIRONA

Una trentena de persones
en risc d’exclusió social i
amb especials dificultats
(amb trastorn mental
greu i discapacitat intellectual) han seguit aquest
any un nou projecte d’inserció laboral. Les persones que s’han beneficiat
d’aquest programa són
usuaris de la Fundació Ramon Noguera, Ecosol (empresa d’inserció de Càritas) i la Fundació Drissa.
Aquest nou projecte, que
rep el nom d’itineraris integrals d’èxit, es divideix
en tres fases complementàries. Des del mes de gener i fins al juny, se’n va
dur a terme la segona fase.
Aquesta fase ja va ser de
formació en grups mixtos

Alumnes d’un dels cursos d’inserció laboral que s’han fet en
el decurs d’aquest any en el marc del nou programa ■

amb la participació de persones procedents de les
tres entitats. Així, dotze
persones van fer la formació per treure’s el carnet
professional de neteja;
unes altres nou es van formar per prestar atenció sociosanitària a persones dependents a domicili i nou
més van assolir la formació
d’auxiliar de comerç. La
tercera fase del projecte és
l’itinerari personalitzat

cap a la inserció laboral.
Aquest projecte d’inserció està finançat per l’obra
social de La Caixa i està
executat pel Grup Èxit,
una aliança empresarial
formada per les entitats
Ramon Noguera, Ecosol i
Drissa. L’aliança entre
aquestes entitats ha permès realitzar accions per
millorar l’ocupabilitat d’aquesta trentena de persones. ■

