S O C I E TAT

EL PUNT | Divendres, 19 de gener del 2007

13

Enxampen familiars de minusvàlids
fent un ús fraudulent de les
targetes per aparcar a Girona
L’Ajuntament i l’associació Mifas fan una crida a la responsabilitat
NÚRIA ASTORCH/ Girona

L’Ajuntament de Girona i l’associació Mifas van denunciar ahir que
es fa un ús fraudulent de les targetes
d’aparcament per a minusvàlids per
●

L’Ajuntament de Girona i
l’associació Mifas han detectat que familiars de persones discapacitades que
tenen una targeta d’aparcament la utilitzen de manera inadequada per poder
tenir el cotxe aparcat en
una zona blava o en un espai reservat per a aquest
col·lectiu mentre van a treballar. En alguns casos, es
tracta de targetes que estan
caducades perquè el familiar amb discapacitat ja ha
mort. I també s’han trobat
amb casos de falsificacions de targetes. La regidora de Mobilitat de Girona va indicar ahir que, tot i
tractar-se d’una minoria,
aquest comportament «irresponsable i insolidari»
perjudica greument les
persones discapacitades
que necessiten de les places d’aparcament per
moure’s amb llibertat per
la ciutat. «L’aparcament
és una necessitat de tothom i s’ha d’administrar
molt bé», va advertir el
president de Mifas, Pere
Tubert, que va reclamar a
les administracions que facin un control per evitar
aquest tipus d’abús.
Per la seva part, Salamaña va manifestar que, si bé
des del mes de setembre
s’ha fet un seguiment més
directe del comportament
d’alguns ciutadans, l’Ajuntament no vol iniciar
una política de persecució.
«La Policia Municipal té

part, en molts casos, de familiars. La
tinent d’alcalde de Mobilitat, Isabel
Salamaña, va indicar ahir que des del
mes de setembre s’han sancionat
quatre persones per un ús indegut de

la targeta i unes altres deu, per haverne falsificat. L’Ajuntament i Mifas
fan una crida als ciutadans perquè facin un ús responsable d’aquestes targetes.

Els llocs dels abusos
La ciutat de Girona disposa en aquests moments
de 300 places reservades per a l’aparcament de minusvàlids, un nombre que, segons van coincidir a
destacar Salamaña i Tubert, és suficient per atendre
les necessitats del col·lectiu. Es calcula que a la ciutat hi ha un seixantena de persones que van amb cadira de rodes. Els sectors on s’ha observat un major
abús de les targetes d’aparcament són la plaça Catalunya, la Devesa i les zones blaves del centre de la
ciutat. El president de Mifas va explicar que s’expedeixen dos tipus de targetes: per als titulars de
cotxes conductors i per als titulars no conductors.
Aquestes últimes estan pensades per a discapacitats que no poden conduir i que necessiten un familiar o conegut per desplaçar-se. L’abús de les targetes es fa sobretot en aquest segon cas.
●

H. CAPERA / Barcelona

L’Agència Catalana de
Protecció
de
Dades
(ACPC) ha qualificat de
«molt greus» les infraccions comeses pels nou
hospitals públics de Barcelona que van facilitar
històries clíniques a petició del govern, que preparava una enquesta sobre
l’ús del català. Els expedients es van entregar sense preservar l’anonimat de
les persones afectades.
Nou centres sanitaris de
Barcelona –el Clínic, Sant
Pau, Dos de Maig, Esperança, Mar, Vall d’Hebron, CAP Numància i Perecamps– han estat amonestats per l’Agència Catalana de Protecció de Dades (ACPD). Aquest ens,
que depèn de la Generalitat, considera que els responsables dels nou centres
van incórrer en una infracció «molt greu» en cedir
expedients mèdics dels
seus pacients sense que en
tinguessin coneixement ni
es mantingués el seu anonimat. Tot va començar
quan el Departament de
Salut va contractar els serveis del Centre Informàtic
d’Estadístiques i Sondejos
amb la intenció d’elaborar
una enquesta sobre l’ús del
català als centres sanitaris
de Barcelona. Precisament, aquesta conselleria,
el Departament de Cultura, el Consorci Sanitari de
Barcelona i el Consorci
per a la Normalització
Lingüística van firmar un
conveni el 2003 –quan encara governava CiU– que
establia les bases per tirar
endavant l’estudi. Amb
l’arribada del tripartit,
l’elaboració de l’enquesta
va continuar i a principis
●

La Devesa és un dels llocs on s’ha detectat un ús inadequat dels aparcaments./ DAVID BRUGUÉ

altres tasques per dur a terme que no pas vigilar
aquestes persones», va
raonar Salamaña. La regidora de Mobilitat va indicar que l’Ajuntament de
Girona, que és el que expedeix les targetes, intentarà
introduir algun element
per dificultar la seva falsificació i es demanarà al
Departament d’Acció Social de la Generalitat –administració que autoritza
la concessió de les targetes– que busqui algun mecanisme per controlar-ne
la vigència, atès que ara es
donen per deu anys.

Nou hospitals públics van
cometre una falta greu en
facilitar historials per a una
enquesta del govern
del 2004 Salut va demanar
als centres sanitaris que facilitessin la documentació
a l’empresa de sondejos.
La resolució final de
l’ACPD fa una crida als
centres perquè «adoptin
les mesures d’ordre intern
que impedeixin que en un
futur hi pugui haver una
altra infracció d’aquest tipus». A més, ordena que
es comuniqui la resolució
al Síndic de Greuges i al
demandant, el PP. Precisament, el seu portaveu adjunt, Daniel Sirera, va presentar ahir una proposta de
resolució a la mesa del
Parlament per tal que s’informi tots els ciutadans
afectats que el seu historial
mèdic s’ha utilitzat per ea
una enquesta. Sirera també va demanar la dimissió
de Marina Geli, perquè és
«la responsable que s’hagi
comès aquesta il·legalitat». Al llarg del dia d’ahir
cap representant de Salut
va voler fer declaracions al
respecte.
Expedienta, no sanciona
L’ACPD només té competències per controlar els
organismes públics de la
Generalitat i és per això
que no pot imposar resolucions sobre els centres privats que també van participar en l’enquesta. Alhora,
no té la potestat d’imposar
sancions
econòmiques
–que en aquest cas podrien
ser d’entre 300.000 i
600.000 euros– ja que el
seu objectiu principal és
eliminar les males pràctiques de l’administració i
no la d’imposar càstigs.
De manera diferent treballa l’agència espanyola de
protecció de dades, que té
la capacitat de multar.
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