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L’entitat gironina s'adjudica el concurs perquè cinc agents informatius recordin les
mesures anti-COVID-19 als mercats municipals de la Devesa, el Lleó i Can Gibert del Pla.
GiroPark, un dels Centres Especials de Treball de Grup MIFAS, ha guanyat el concurs de
l’Ajuntament de Girona per al servei de gestió de la mobilitat, comptatge d’usuaris i indicació de
les mesures per prevenir i evitar la transmissió de la pandèmia de la COVID 19, en el Mercat
Municipal del Lleó, el Mercat dels marxants de les Ribes del Ter/la Devesa i el Mercat de Santa
Eugènia.
Per a la realització d’aquestes tasques, MIFAS ha contractat cinc persones qualiﬁcades i amb
discapacitat física seleccionades de la borsa laboral de l’entitat. Aquestes es distribueixen en
diferents punts del mercat i realitzen tasques com indicar els accessos d’entrada i sortida al
mercat, recordar l’ús obligatori de la mascareta als clients i venedors i indicar l’ús de gel
https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=15824

1/2

3/3/2021

MIFAS torna a prestar serveis a Girona | Girona FM 92.7

hidroalcohòlic que es troba en els diferents accessos, entre d’altres. Daniel Tulsà és el gerent del
Grup MIFAS.
Amb aquesta adjudicació MIFAS torna a gestionar un servei a la ciutat de Girona. L’any 2017 es va
rescindir el darrer contracte de prestació de serveis amb l’Ajuntament de Girona, i des de llavors
no s’havia aconseguit gestionar cap servei a la ciutat. Daniel Tulsà ho explica.
Al concurs s’hi van presentar 7 empreses i GiroPark va obtenir la millor puntuació.
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