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L’Ajuntament de la
Bisbal ha d’abonar
44.226 euros més a
set extreballadores
Eren educadores a la llar d’infants i no van

superar l’oposició que va convocar el consistori
CARLES TORRAMADÉ LA BISBAL D’EMPORDÀ

■ El jutjat social número  de Girona ha condemnat l’Ajuntament
de la Bisbal d’Empordà a abonar
., euros a set extreballadores municipals, concretament
educadores de la llar d’infants
municipal, en concepte d’indemnització per extinció del seu contracte –el jutjat desestima la demanda d’una vuitena extreballadora–. La sentència del jutjat de
Girona incorpora el criteri del Tribunal de Justícia de la Unió Europea arran de la seva resolució del
 de setembre de  que amplia la indemnització de vuit dies
per any de servei a  dies. La citada xifra econòmica correspon a
la diferència entre els vuit dies que
l’Ajuntament i les extreballadores
ja havien acordat i els  dies que
ha establert ara el jutjat social.
L’Ajuntament ha interposat un recurs de súplica contra la resolució
judicial.
Aquest procés arrenca quan
l’octubre de  l’Ajuntament
bisbalenc va iniciar el procés selectiu per a les vacants de la llar
d’infants municipal. Vuit de les
treballadores que ja tenia el servei
no van superar les proves, arran
de la qual cosa van iniciar una batalla judicial contra l’Ajuntament.
Les dues parts van acordar una
indemnització per finalització de
contracte de vuit dies per any treballat, com preveu l’article . c
de l’Estatut dels Treballadors. No
obstant això, l’Ajuntament no va
tancar aquest cas amb un acord
amb les educadores en què declaressin que «es donaven per satisfetes» amb aquests diners i que re-

nunciaven «a qualsevol reclamació futura respecte l’objecte de reclamació», segons consta en un
escrit de l’Ajuntament.
De vuit a 20 dies
L’Ajuntament no va fer aquest pas
i, el  de novembre de l’any passat, les vuit extreballadores van
presentar una reclamació de
., euros en concepte de la
diferència d’indemnització entre
els  dies que reconeix ara la jurisprudència del Tribunal europeu i la indemnització de vuit dies
que fins aleshores reconeixia la
jurisprudència i que havia estat
pactada entre les dues parts.
Així, el jutjat social de Girona
estima la petició de set de les extreballadores, fonamentant-se en
el pronunciament del Tribunal
europeu. Desestima la demanda
de la vuitena extreballadora, de
., euros, ja que el jutge accepta l’al·legació de l’Ajuntament
que no li correspon cap indemnització per fi de contracte perquè
ocupava la plaça com a interina
per vacant i no com a treballadora
indefinida no fixa, com les altres.

L’Ajuntament i les vuit
exempleades ja havien
pactat abans una
indemnització de vuit
dies per any treballat

Representants de Mifas, l’alcalde de Palamós, el regidor Joan Barba i tècnics van fer un recorregut en
cadira de rodes. A la imatge, un escaló en la rampa d’una vorera, petit, però que causa dificultats. DdG

Amb cadira de rodes per Palamós
per fer evidents les dificultats
Mifas destaca la feina que fa

l’Ajuntament d’eliminació de
barreres, però hi troba «petits
detalls» que s’han de millorar
CARLES TORRAMADÉ PALAMÓS

E

l president de Mifas, Albert
Carbonell, va desplaçar-se
aquesta setmana a Palamós per respondre a la crida d’un
soci de l’entitat que havia avisat
que l’Ajuntament de la localitat
treballava per l’eliminació de barreres arquitectòniques a la via
pública, però que «no es rematava
bé». Abans de viatjar a la localitat
baix-empordanesa, Carbonell va
contactar amb l’alcalde Lluís Puig
(ERC) i, aquest dilluns, els dos,
acompanyats del soci de Mifas, el
regidor de la brigada Joan Barba i
tècnics d’Urbanisme i de Via Pública, van recórrer diferents carrers de Palamós per detectar les
problemàtiques existents per a les

persones en cadira de rodes.
La ruta va ser dissenyada pel
soci palamosí de Mifas perquè els
responsables polítics i tècnics
comprovessin de primera mà els
elements que podrien millorarse. Carbonell ha exposat que es
tracta de «petits detalls» que només es detecten si vas assegut en
una cadira de rodes: per exemple,
una pendent massa pronunciada;
un banc a la biblioteca que no té
recolza braços, cosa que dificulta
que persones amb mobilitat reduïda puguin incorporar-se; o un
escalonet a les voreres que pot
provocar que les rodetes de les cadires hi quedin clavades i la persona bolqui cap endavant. No és
la primera experiència d’aquestes
que organitza Mifas amb responables municipals, i Carbonell
està obert a fer-ho en cada lloc
que els ho demanin. A més, properament celebraran una jornada
amb el Col·legi d’Arquitectes.
A més dels impediments que es

troben a la via pública, Mifas també va exposar a l’alcalde palamosí
la possibilitat d’incentivar el petit
comerç a ser accessible.
En aquest sentit, Carbonell lamenta que la llei d’accessibilitat
hagi allargat  anys més el seu
compliment perquè «sembla que
no ens ho acabem de creure i que
encara haguem de reivindicar»
mesures per a les persones amb
mobilitat reduïda, les quals no beneficien només gent en cadira de
rodes, sinó també gent gran, pares
amb els cotxets... El president de
Mifas recorda que a Europa existeix el turisme accessible, de manera que entén que els empresaris
també l’haurien de voler atraure.
I exposa el cas de Sant Antoni, que
compta amb un servei de bany
adaptat –el millor que ha vist mai,
assegura– que aquest estiu ha tingut . usuaris i que ha anat lligat del fet que comerços i restaurants hagin fet els locals accessibles perquè «hi veuen negoci».

L’Ajuntament organitza la primera
visita guiada al cementiri palamosí
DdG PALAMÓS

■ L’Ajuntament de Palamós, mitjançant les àrees de Patrimoni i
Cementiris, va organitzar dimarts
passat la primera edició d’un recorregut guiat pel cementiri de
Palamós, coincidint amb la Nit de
les Ànimes. A través de les sepultures, els panteons i els personatges enterrats, una cinquantena de
persones, dividides en dos grups,
van poder fer un viatge al passat
del municipi i del mateix recinte
funerari i conèixer aspectes que
passen desapercebuts.
La visita guiada es va iniciar a

les . hores a la portalada i als
exteriors del cementiri, on els participants van poder descobrir
l’evolució del recinte funerari i altres aspectes relacionats amb el
dia de Tots Sants. L’itinerari va
continuar a l’interior del cementiri, on es van mostrar diversos
elements arquitectònics i artístics
destacats d’aquest equipament,
com la història de la creu de terme, ubicada a la zona d’accés al
recinte. El recorregut es va il·luminar de manera especial amb focus
i espelmes que van donar a la visita l’ambient escenogràfic per a

l’ocasió.
L’activitat, que se celebrava per
primera vegada al municipi i de
manera totalment gratuïta, va ser
un èxit de convocatòria, amb totes
les places exhaurides. Els participants van poder fer la descoberta
d’aquest equipament municipal
on hi ha espais funeraris per a totes les confessions, fins i tot per
aquells que no es vinculen a cap.
La compilació de la informació
d’aquesta visita, necessària per a
la redacció del guió, ha estat una
tasca realitzada per l’historiador
local Gabriel Martín.

Visita guiada d’aquest dimarts al cementiri de Palamós. DdG

