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Palamós vol per Setmana
Santa un adjudicatari
per als aparcaments
 Serà pels de la Planassa, la platja Gran i la Cooperativa, el contracte

vigent dels quals ha rescindit l’Ajuntament amb l’empresa Romepark
MARC MARTÍ

PALAMÓS | CARLES TORRAMADÉ

L’alcalde de Palamós, Lluís Puig
(ERC), vol que els tres aparcaments de la Planassa, la platja
Gran i la Cooperativa tinguin per
Setmana Santa un nou adjudicatari que els exploti després que l’Ajuntament hagi rescindit el contracte a l’actual concessionari, Romepark. Puig ha concretat que
les condicions d’obertura dels
aparcaments seran molt semblants a les que tenia ﬁns ara Romepark: des de Setmana Santa i
ﬁns a ﬁnals de la temporada turística. En el cas dels aparcaments
de la Planassa i de la Cooperativa,
Puig ha recordat que cada any es
feia una ampliació de la temporada de manera que, al ﬁnal, tot l’any eren de pagament. Pel que fa al
de la platja Gran, els mesos de tardor i hivern sempre ha estat gratuït.
El ple del passat mes de setembre de l’Ajuntament de Palamós va
aprovar rescindir el contracte amb
l’empresa que des de fa anys explotava aquests tres aparcaments –l’explotació del qual ja estava en període de pròrroga i que
ﬁnalitzava el 16 de juliol de l’any

Lluís Puig (ERC).

que ve, ha concretat Puig–. La decisió per desvincular la relació
contractual amb Romepark es
deu, ha explicat el batlle, a deutes
econòmics que l’empresa té amb
la Seguretat Social. Uns diners
que es devien i que podien acabar
repercutint a l’Ajuntament, ha
concretat Lluís Puig. Una mesura,
afegeix, que van prendre per, en

certa manera, protegir els interessos municipals.
Puig ha informat que un cop
rescindit deﬁnitivament el contracte amb Romepark –el batlle ha
exposat que hi ha bona disposició
de l’empresa, de manera que sembla que no hi hauria d’haver cap
entrebanc important– convocaran el nou concurs de la concessió
dels tres aparcaments, de manera
que conﬁa que per la Setmana
Santa de l’any que ve ja hi hagi un
adjudicatari amb el nou contracte.
Romepark va deixar la gestió
dels tres aparcaments el dilluns de
la setmana passada, segons va informar aleshores Ràdio Palamós,
de manera que des d’aleshores
són d’accés lliure i gratuït. Segons
exposava l’emissora, el contracte
entre l’Ajuntament i Romepark
per a l’explotació dels aparcaments data de l’any 1999 i era per
un període de 15 anys, si bé es contemplava la possibilitat de prorrogar-lo any a any ﬁns a un màxim
de cinc. D’aquesta manera, el 2014
es va executar la primera pròrroga i aquest 2015, com ha concretat l’alcalde, s’ha exhaurit la sego-

El control d’accés a la via, que començarà a multar el 15 de novembre.

Palafrugell restringeix
el trànsit de vehicles
al carrer Concòrdia
PALAFRUGELL | DdG

L’Ajuntament de Palafrugell restringeix el trànsit al carrer Concòrdia amb la instal·lació d’una càmera de control de pas de vehicles.
Aquesta mesura té com a principal
objectiu reduir el trànsit de vehicles en aquesta zona i afavorir la
circulació de persones a les zones
de vianants, han informat fonts
municipals.
El control d'accés al carrer es realitza mitjançant la càmera de
control fotogràﬁc que s’ha instal·lat a l’inici del carrer. Fins al 15
de novembre, s’ha endegat una
campanya d’informació als veïns
del carrer i població en general sobre la posada en servei d’aquest
control. A partir d’aquesta data

qualsevol vehicle que accedeixi a
la zona sense la corresponent autorització serà sancionat de manera automàtica.
Per sol·licitar l'autorització d'accés, les persones interessades han
d'adreçar-se a la Policia Local. Poden sol·licitar l'autorització els veïns del carrer afectat, les persones
que hi estiguin de lloguer, les persones que hi tinguin una plaça d'aparcament (ja sigui en règim de lloguer o de propietat) i també les activitats comercials i professionals
del carrer. A Palafrugell ja existeixen tres zones de control d’accés,
que són la zona centre de Calella
de Palafrugell al carrer Chopitea
cantonada Lepant, carrer Caritat i
carrer dels Valls.
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Mig centenar de
clients de Sant
Feliu passen 11
hores sense llum

DdG

SANT FELIU DE GUÍXOLS | C.T.B.

Un total de 495 abonats d’Endesa a Sant Feliu de Guíxols van estar quasi onze hores sense subministrament elèctric, concretament, entre dos quarts d’onze de
la nit de dimarts a un quart de deu
del matí d’ahir, van informar fonts
de la companyia elèctrica. Les
mateixes fonts van apuntar que el
problema va sorgir en un centre de
transformació de la localitat, cosa
que va obligar operaris d’Endesa
a treballar-hi durant tota la nit.
Les fonts de la companyia van
apuntar que aquest problema podria venir d’una avaria en un cable
que s’havia produït anteriorment
i que va afectar un total de 2.148
clients de Sant Feliu i de s’Agaró.
Les fonts van apuntar que aquesta primera avaria es va produir a les
20.20 hores del vespre de dimarts
i va estar resolta quan faltaven
pocs minuts per a les deu del vespre del mateix dimarts, van apuntar les fonts.

El batlle va conèixer de primera mà els serveis de l’equipament.

Els alumnes, ahir, a l’exterior de l’empresa de Palafrugell.

L’alcalde palamosí, Lluís Puig,
visita la Residència Mifas

Estudiants txecs coneixen la
fàbrica de taps de suro Treﬁnos

PALAMÓS | DdG

L’alcalde de Palamós, Lluís Puig,
i la regidora d’Acció Social, Natàlia Casellas, van visitar ahir la Residència de Mifas a Girona per
conèixer més de prop els serveis
que s’hi ofereixen, i els que ofereix
en conjunt del Grup Mifas. Durant
la visita, l’alcalde i la regidora d’Acció Social van fer un recorregut per
la residència acompanyats per Al-

bert Carbonell, president de Mifas,
Anna M. Guillén, Alfons Moreno i
Montse Valdayo. Mifas i l’ajuntament de Palamós mantenen una
vinculació empresarial des de fa
anys. El 2014, GiroPark, centre especial de treball del Grup Mifas, va
guanyar el concurs per a la gestió
de les zones blaves i verdes de la
població a l’estiu i per a dos anys,
2014 i 2015, prorrogables.

PALAFRUGELL | DdG

Un total de 43 alumnes de dues
escoles de secundària de la ciutat
de Praga, a la República Txeca, van
visitar ahir la fàbrica de taps de
suro Treﬁnos, ubicada al carrer del
Suro de Palafrugell. El grup d’estudiants està fent una gira per Catalunya visitant llocs emblemàtics i elements que en deﬁneixen
les tradicions i la cultura per co-

neixer-los (Montserrat, castellers).
Així, un dels llocs escollits va ser
Treﬁnos per conèixer de primera
mà la producció de taps de suro,
una activitat i un producte autòctons.
Treﬁnos ha ofert anteriorment
visites a grups escolars locals, però
és la primera vegada que reben estudiants estrangers, que anaven
acompanyats d’una traductora.

