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L ' A S S O C I A C I Ó D E M I N U S V À L I D S F Í S I C S HA P E R D U T LA C O N C E S S I Ó PER L'APARCAMENT M U N I C I P A L D E CAN MARIO

Mífas denuncia que el govern de
Palafrugell ha fet un concurs a mida
Denuncia la manca de sensibilitat de l'Ajuntament que vol construir un pàrquing subterrani
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D El col·lectiu Mifas -Minusvàlids
Físics Associats- ha denunciat la
falta d'interès de l'Ajuntament de
Palafrugell per la pèrdua de la concessió de l'aparcament de Can Mario per part d'aquesta entitat i reclama que la nova empresa beneficiària assumeixi el personal que
fins al moment ha prestat aquest
servei, 5 persones amb disminució física important, dues de les
quals porten 10 anys treballant-hi.
Tubert ha explicat que des del
passat 2 de gener Mifas ja no té la
concessió. «El concurs per a la gestió de l'aparcament va sortir el mes
de maig, sembla que per punts l'explotació d'aquestes zones blaves
s'havia adjudicat a Mifas i Giropark, però l'Ajuntament va declarar desert el concurs per motius
que no han explicat».
Després, explica Tubert, es va
convocar un segon concurs per
construir un pàrquing subterrani
que també va quedar anul·lat. Finalment es convoca un tercer concurs el 6 de setembre amb termini fins al 29 del mateix mes, cosa
que a Mifas li resulta «estrany que
en tan poc temps una empresa es
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Can Marlo. A l'esquerra l'aparcament municipal.

comprometi a construir un pàrquing subterrani». La dipositària
de la concessió és l'empresa Dornier, a la qual a més s'ha concedit
per 25 anys i que sembla reàcia a
contractar els antics treballadors
de Mifas.
El 20 de novembre l'associació
de minusvàlidsfísicsrep la primera
notificació que els treuen la concessió dels aparcaments de zona
blava que tenien a Palafrugell. El
13 de desembre es dirigeixen a

l'Ajuntament per parlar amb el primer tinent d'alcalde, Josep Maria
Reguant (ACM), que els envia a
parlar amb els tècnics. Els tècnics
finalment els confirmen que l'aparcament dè Can Mario passa a dependre de la nova empresa que
ha guanyat el concurs.
Tubert creu que aquesta empresa
ha de subrogar el personal de Mifas, mantenint els seus contractes
i la seva condició d'antiguitat.
Aquests cinc treballadors tenen

una discapacitat física important,
però Tubert creu que ja han demostrat amb la seva experiència
que són capaços de gestionar-lo,
doncs dos d'ells porten 10 anys, un
6, un altre 3 i l'últim 1 any.
«Sembla que l'empresa té algun
impediment perquè aquestes persones vagin en cadira de rodes -diu
Tubert- però crec que han passat
el període de prova i que hem demostrat que som capaços de competir amb les grans empreses». A
Tubert també li sembla estrany que
l'Ajuntament adjudiqui l'explotaCió de les platges i zones blaves per
25 anys a una empresa a canvi de
la construcció del pàrquiíj^ subterrani, «ho trobo excessiu -ha manifestat- i sembla que el concurs
s'hagi fet a mida perquè es concedeixi a aquesta empresa».
Per tot això, el president de Mifas vol reclamar la subrogació del
personal i manifesta que se senten
decebuts per l'Ajuntament, al qual
acusen de no haver_tingut en
compte el servei social que realitza l'associació. «Nosaltres perdrem
aquests ingressos, que suposen uns
beneficis d'uns 5 milions l'any i
que són per a la construcció de la
nova residència a Girona i per altres serveis socials».

La polèmica
de Can Mario
• El conjunt de Can Mario
a Palafrugell ha estat motiu
de polèmica en diverses ocasions. Les associacions de la
vila van sol·licitar al setembre un projecte coherent per
a la urbanització d'aquests terrenys, on el Consitori preveu edificar-hi unes vivendes,
un gran aparcament i altres
construccions. D'altra banda, tant el PSC com ERC van
votar en contra de la concessió per 25 anys a l'empresa
Dornier, que també consideraven «excessiva».
A més a més, els botiguers
i veïns ja s'havien queixat
perquè amb la nova empresa canvien les condicions i
els preus pujaran, també
passaran a tenir més carrers
que no els que gestionava
Mifas abans. L'associació de
disminuïts físics té la concessió per a l'explotació de
zones blaves en 8 municipis gironins, juntament amb
Giropark. Mifas té 54 associats a Palafrugell, 21 dels
quals han trobat feina gràcies a l'associació i 3 d'ells
són candidats a obtenir una
plaça a la nova residència de
Girona. Mifas ha volgut
tranquil·litzar, però, els seus
associats de la localitat que,
tot i la pèrdua de la concessió, «seguiran gaudint dels
mateixos serveis».

PASSEU A RECOLLIR LES BUTLLETES,
PER PARTICIPAR EN EL SORTEIG,
ALS SEGÜENTS ESTABLIMENTS ADHERITS:
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PER TU

ROBA DE CASA GALA

FILATÈLIA NUMISMÀTICA jASON

DISCOS COLL

FERRETERIA PUIG

COTTON

PUJADAS

JACKPOT S COTONIFIELD BY C. GRY

FONDALMAS

STRASS

TOMY

IVES ROCHER

CASSUAL

VIATGES COSTA BRAVA

TABÚ NEW AGE

PERFUMERIA GAMELL

RESTAURANT L'ARCADA

NOU DISC

RELLOTGERIA CAMPS

IKKS

ROSA CLARA

ROSET

FARMÀCIA FOLCH

DURAN

ÒPTICA SOLÀ

GLOBE

,

MARROQUINERIA TEIXIDOR

BAYER HNOS.

LAJIJONENCA

CAFETERIA ARTS

ARGENT BLAU

CACHE CACHE

ACTUAL CAFÈ

FOTO SISTEMA

LLIBRERIA GELI

ESTANC DE LA RAMBLA

JOIERIA QUERA

CASA PIJAUME

MILÀ PELL

NOVETATS GUILLAMET

FARMÀCIA SAGUER

QUIOSC CiRIACO

CALÇATS DE PAS

BENETTON

ORRI ÒPTIC

JOIERIA FORTIÀ

EL TARLÀ

PERRUQUERIA GIRAMÉ

FILATERIA ORDONEZ

DIA: 14 de gener de 2001.
HORA: 12 del migdia
LLOC: Punt de Trobada.
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