Girona rebaixa en 500.000 euros el conveni amb Mifas
pel pàrquing del Trueta
L'entitat explota 116 places menys per la instal·lació dels mòduls que
acullen les consultes externes de l'hospital
El ple de l'Ajuntament de Girona va aprovar per la via d'urgència modificar el conveni
amb Mifas que xifra les indemnitzacions a percebre per la pèrdua d'espai a l'aparcament
de l'Hospital Josep Trueta. Aquest nou acord redueix de 1.344.709 euros a 850.000
euros la indemnització per la pèrdua de places d'aparcament, a causa de la instal·lació al
mateix pàrquing dels mòduls prefabricats que acullen les consultes externes de
l'hospital, que van entrar en funcionament el passat mes de gener. Amb la instal·lació
d'aquests mòduls, l'empresa ha perdut 116 de les 203 places totals que explotava
inicialment. L'estalvi repercutirà directament a les arques del Servei Català de la Salut.
A proposta del govern municipal de la ciutat, el ple de l'Ajuntament de Girona va
aprovar una modificació del conveni signat el passat 17 de febrer del 2010, que establia
una indemnització de 1.344.709 euros per part del Servei Català de la Salut a l'empresa
TADIFI SLU -empresa que es dedica a l'explotació d'aparcaments de Mifas- per la
privació de l'explotació de l'aparcament situat a la Plaça Vila Perpinyà (Hospital
Trueta), on actualment s'hi troben els mòduls per a consultes externes de l'hospital.
El nou conveni subscrit entre TADIFI, SLU, el Servei Català de la Salut de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona (propietari dels terrenys), estableix
una reducció de 500.000 euros respecte el primer acord, fet que permet reduir el cost
que el Servei Català de Salut (CatSalut) ha d'abonar integrament a l'empresa. Aquesta
modificació del conveni, un cop aprovada pel ple, resta condicionada a l'aprovació per
part dels òrgans competents del CatSalut i, en el seu cas, de la Generalitat de Catalunya.
L'aparcament incloïa inicialment 203 places, de les quals 116 han quedat ocupades per
l'edifici de mòduls prefabricats i s'han perdut. És per aquesta pèrdua d'espai que
l'empresa rebrà una indemnització que, després del nou acord, es rebaixa a 850.000
euros anuals. El conveni es renova automàticament cada any, fins a un màxim de 10
anys. Ara, la indemnització queda fixada en 850.000 euros. També es preveu la
possibilitat d'ampliar la concessió de l'aparcament públic que resta vigent, amb terrenys
situats al sector de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, a l'efecte de
reordenació d'aquesta zona de la ciutat.
La regidoria d'Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas, valora positivament aquesta
reducció de la indemnització ja que "representa un important estalvi per les arques
públiques i també una bona notícia per als contribuents". En aquesta línia, Planas
recorda que aquesta modificació del conveni, va en línia amb el posicionament que
l'actual equip de govern va prendre quan era a l'oposició, ja que CiU va votar en contra
del conveni del 2010.

