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Canvi en la gestió a Palamós
dels aparcaments públics

Comença la
30a Trobada
Cultural de
Calonge

a Des d’avui l’empresa Giropark pren el relleu a l’anterior concessionària, Romepark, que va tenir
el servei des del 1999 a L’actual adjudicatària manté tarifes i també ha subrogat el personal
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La nova empresa concessionària de la gestió dels
aparcaments públics a Palamós, Giropark, ha dut a
terme avui el canvi de gestió amb l’anterior empresa, Romepark. Giropark es
va adjudicar la gestió dels
aparcaments de la platja
Gran, la Planassa i la Cooperativa per 1,2 milions
d’euros. El termini del
contracte és de dos anys i
cinc mesos, fins al 19 de
desembre
del
2018.
Aquesta data és important perquè coincidirà
amb la finalització de
l’acord d’explotació dels
estacionaments de la platja Gran i de la Planassa,
que són titularitat de la
Generalitat. Amb la nova
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concessionària, el règim
de tarifes dels aparcaments continua igual.
També hi treballarà el mateix personal que fins ara,
que ha estat subrogat per
Giropark.

L’empresa Romepark
ha tingut ininterrompudament aquesta concessió
des de l’any 1999 i ara passarà el relleu a la societat
Giropark, vinculada al
Grup Mifas i que va ser

l’únic licitador que es va
presentar al concurs públic
convocat aquest any per
l’Ajuntament de Palamós.
En un primer moment,
l’Ajuntament de Palamós
va fer passos per rescindir

unilateralment el contracte amb Romepark perquè
aquesta empresa mantenia un deute amb la Seguretat Social i el municipi temia que això repercutís
subsidiàriament. Però no
va prosperar perquè la Comissió Jurídica Assessora
de la Generalitat va considerar improcedents les intencions de l’Ajuntament.
Davant d’això, el consistori
va optar per deixar que Romepark exhaurís el contracte, que acaba avui, i convocar un concurs públic per
tornar-lo a adjudicar.
A aquesta licitació s’hi va
presentar només Giropark, que ja té la concessió
de les zones blaves i verdes
d’aparcament. Per l’alcalde
de Palamós, Lluís Puig, és
bo que hi hagi aquesta coincidència. ■
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La 30a Trobada Cultural
de Calonge començarà divendres, a les vuit del vespre, amb el simposi Jueus
a Catalunya. L’acte, que
tindrà lloc a la sala Fontova, anirà a càrrec de Manuel Forcano, director de
l’Institut Ramon Llull. Es
tracta d’un cicle de conferències que també posarà
sobre la taula els drets de
les dones amb una xerrada, el 6 d’agost, a càrrec de
Joaquima Alemany, advocada i presidenta de la Internacional Liberal de Dones.
La trobada, organitzada pel Centre d’Estudis
Calongins Colònico, acabarà a mitjan agost amb
un conferència en commemoració del setè centenari de la mort de Ramon
Llull, que es complementarà amb una actuació
musica i un recital poètic. ■
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