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Tema del dia

L’expansió del COVID-19 LA REACCIÓ SOCIAL

DESTACAT

La reinvenció de Mifas
per vèncer el confinament
L’associació per a persones amb discapacitat física reclama material de

protecció sanitària i que es facin testos per detectar el coronavirus a tothom
P.T.V. GIRONA

AGENDA VIRTUAL
Agenda virtual de cultura
www.girona.cat/cultura
Art en temps de confinament
web.girona.cat/ccm
Proposta d’activitats virtuals
de la Xarxa de Centres Cívics
web.girona.cat/ccivics
Consulta els actes virtuals, suspesos o ajornats
www.girona.cat/agenda

ESPORTS
Continuem actius… Durant el confinament!
Des del Servei Municipal d’Esports volem que continueu actius durant
el període de confinament que ens obliga a quedar-nos a casa per evitar
el contagi del COVID-19. Per aquesta raó us facilitem enllaços
amb recursos de diferents propostes fisicoesportives amb l’objectiu
que aquestes s’adaptin al màxim al vostre nivell de condició física
i al vostre estat de salut. Alhora, també compartim informació i consells
per a poder gestionar les emocions de la millora manera possible.
www.girona.cat/esports

MESURES INFORMATIVES
Novetats en les mesures de l’Ajuntament de Girona
per evitar la propagació del COVID-19
www.girona.cat/coronavirus
@girona_cat
L’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre (OAMR)
suspèn l’atenció presencial però informarà telefònicament
Es mantindrà obert el telèfon d’informació ciutadana 972 419 010,
de dilluns a divendres de 8 h a 18 h, i dissabte i diumenge, de 9 h a 18 h
Es donarà suport i informació de com fer els tràmits per internet
Seu electrònica: seu.girona.cat

MESURES ADMINISTRATIVES
S’han suspès els terminis dels procediments administratius
S’han suspès els termes i interromputs els terminis per a la tramitació dels
diferents procediments incoats per l’Ajuntament de Girona des del dia 14 de
març de 2020 i fins a la finalització de l’estat d’alarma. El còmput dels
terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial
Decret 463/2020 o, si s’escau, les pròrrogues de la mateixa.

MESURES ECONÒMIQUES
Modificació i ampliació del calendari fiscal 2020
Aquestes mesures afecten els següents rebuts:
IBI, IVTM, Control i tinença d’animals, escombraries,
cementiris i ocupació de la via pública
REBUTS NO DOMICILIATS
S’amplia el termini de pagament fins al 7 de setembre

■ L’assistència virtual i per telèfon, l’atenció per WhatsApp, correu electrònic i xarxes socials, la
formació en línia d’usuaris que
busquen feina o les trobades per
videoconferència exemplifiquen
la reinvenció de Mifas –associació
gironina per a persones amb discapacitat física– des que es va implantar el confinament. El hàndicap més important a què s’han
enfrontat és la manca d’equips de
protecció individual, que han hagut de comprar a l’estranger i a
empreses i entitats que en subministren de manera voluntària.
Mifas denuncia aquest fet i reivindica que se subministri material de seguretat sanitària per evitar la covid- i testos per a tothom perquè, argumenta, «cal saber si els professionals que atenen
col·lectius vulnerables són portadors del virus i aplicar els corresponents protocols».
L’entitat lamenta les dificultats
amb què s’ha trobat a la residència que gestiona a Girona, on avui
hi viuen  persones amb gran
discapacitat i un risc molt elevat
per a la seva salut si contrauen la
malaltia. Mifas celebra que les
mesures de confinament han impedit que s’hi hagi detectat, fins al
moment, cap cas del coronavirus.
El personal dels seus centres assistencials, que ara estan tancats,
ha reforçat la plantilla habitual de
la residència; on també s’han augmentat les activitats de dinamització, l’atenció psicològica i el
contacte amb les famílies.
Pel que fa als centres assistencials que la crisi sanitària ha obligat a tancar, Mifas atén les  persones que hi anaven cada dia –a
Riudellots de la Selva i a Vilafant–
a través de visites a domicili, activitats en línia, propostes per fer a

Una videoconferència de treball a l’entitat gironina. MIFAS

SOCIS AMB
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5.300
casa, trucades telefòniques o «videoconferències per mantenir el
contacte amb els companys»; a
més de resoldre qüestions que les
famílies no poden, com són fer la
compra o anar al metge.
Mifas també gestiona tres centres especials de treball –dos a Girona i un a Barcelona– que donen
feina a  persones,  de les
quals tenen certificat de discapacitat. La majoria treballen en aparcaments i zones blaves, serveis
suspesos amb l’emergència sanitària. «Per evitar la pèrdua de capacitat econòmica» dels seus treballadors, l’entitat ha acordat amb
els seus representants no aplicar
cap expedient de regulació temporal de l’ocupació (ERTO) i, a

més, va avançar el pagament de
les nòmines al  de març. Mifas
ha remarcat el «gran esforç financer» que suposen aquestes mesures, «ja que des que es va declarar
l’estat d’alarma els ingressos han
disminuït en més d’un ».
En paral·lel, l’associació manté
el servei d’integració laboral, amb
els tècnics teletreballant i en contacte constant amb les persones
inscrites. Durant el confinament,
el servei ha trobat feina a sis persones i pròximament oferirà formació virtual als seus usuaris.
A partir de dilluns, Mifas obrirà
la seu central i els centres assistencials, però no oferirà atenció presencial sinó per telèfon i pels altres canals habituals (de  a ).
«Una crisi que no s’havia vist mai»
Mifas alerta que «s’està patint una
crisi que no s’havia vist mai i caldran solucions noves», per al que
demana preparar «una xarxa social amb una base ferma, perquè
hi haurà moltes persones en una
situació econòmica i social molt
crítica i un gran risc de vulnerabilitat».

REBUTS DE L’IBI FRACCIONATS EN TRES TERMINIS
Es posposen les dates de càrrec al 6 de juliol, 7 de setembre i 5 d’octubre

La UGT denuncia ERTOs irregulars a
treballadors de menjadors escolars

Podeu ajornar o fraccionar sense interessos els rebuts de padró 2020 fins
al 5 d’octubre, segons les condicions establertes a les ordenances fiscals.

El sindicat alerta que hi ha

REBUTS DOMICILIATS (EXCEPTE L’IBI EN TRES TERMINIS)
Es posposa la data de càrrec al 8 de juny

Més informació:
972 419 436 - 972 419 405 - recaptacio@ajgirona.cat

més de 250 persones a Girona
que ara mateix no cobren ni el
sou ni la prestació d’atur
DdG GIRONA

■ La UGT denuncia que s’han
aplicat ERTOs a més de  treballadors de menjadors escolars gi-

ronins que no s’haurien d’haver
fet. El sindicat diu que són empleats d’empreses subcontractades per ens públics com consells
comarcals i, per tant, protegits pel
Reial Decret / que deixa clar
que l’Estat es farà càrrec del 
de la nòmina dels treballadors.
Segons la UGT, els empleats només han cobrat la part proporcional als dotze dies treballats al

març i recorda que l’atur només
els dona dret al  del sou, que
no cobraran fins al  de maig. El
sindicat acusa d’aquest procediment Sher Foods i Càtering Vilanova. Aquesta última empresa va
defensar la correcció de l’ERTO,
que va comunicar als afectats i va
notificar a les administracions per
a les quals treballa, renunciant a
cobrar res dels dies sense activitat.

