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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 5 D’OCTUBRE DEL 2013

MOBILITAT

El canvi de gestió de la zona
blava de Girona, a l’octubre

a La taula de contractació tanca el concurs que confirma l’empresa Setex Aparki com la nova
gestora del servei, en detriment de Mifas a El polèmic contracte es ratificarà en el ple del dia 14
Dani Vilà
GIRONA

El ple municipal del mes
d’octubre oficialitzarà que
l’empresa madrilenya Setex Aparki serà l’encarregada de gestionar i controlar la zona blava de Girona. La taula de contractació ha ultimat aquesta setmana els últims tràmits
burocràtics del procés i el
govern municipal ja preveu ratificar la decisió del
concurs en el ple del 14
d’octubre.
La regidora d’Hisenda i
Règim Interior, Maria Àngels Planas, confirma que
l’empresa adjudicatària
serà Setex “després que la
taula de contractació hagi
revisat les garanties i l’em-

presa hagi fet les justificacions pertinents a l’oferta
que havia fet”. L’empresa
madrilenya va ser la millor
puntuada en la suma del
plec de condicions econòmiques i tècniques.
La decisió ha aixecat
polseguera tot l’estiu, ja
que el canvi d’empresa deixa en una situació delicada l’empresa gironina Mifas, que fins ara era l’encarregada de la gestió de la
zona blava a través de la
societat Giropark. La proposta de Mifas va obtenir
la millor puntuació tècnica, però el vessant econòmic ha fet que Setex s’endugui el concurs.
La firma madrilenya ha
fet l’oferta més gran per la
recompra dels 61 parquí-

Un vigilant de la zona blava de Girona al carrer de la Creu, que ara depèn de Mifas, però
que, a partir de l’adjudicació, gestionarà l’empresa madrilenya Setex ■ JORDI NADAL

POLÍTICA

a El grup al Congrés farà

una esmena perquè
l’Estat faci una aportació
per refer la Casa Pastors

Dani Vilà
GIRONA

El grup municipal del PSC a
Girona considera que seria
vital un acord múltiple “a
quatre o cinc bandes, per
facilitar la decisió sobre la
compra del fons d’art Santos Torroella”. Així ho va
certificar ahir la portaveu
del grup municipal del PSC
a Girona, Pia Bosch, que
considera que, en vista de la
transcendència de la decisió, seria lògic que es vinculés l’Estat al projecte, i també la Diputació i la Generalitat, a banda de concretar
l’aportació que podria fer el
sector hoteler de la ciutat,
que també s’ha mostrat
partidari de participar en
l’operació.
Bosch recorda que als
3,9 milions d’euros amb

Pia Bosch, portaveu del PSC
a Girona ■

què s’ha valorat la col·lecció, “cal afegir-hi el cost que
suposaria la rehabilitació i
museïtzació de l’espai de la
Casa Pastors”. Calculen
que el global de l’operació
podria acostar-se als 12 milions d’euros i subratllen
que el conveni amb la propietat especifica que no es
farà donació de cap obra
fins que s’acabi la rehabilitació de l’edifici.
Per aconseguir aquest
objectiu, Bosch va anunciar que els diputats socia-

listes a Madrid faran una
esmena al pressupost de
l’Estat perquè es comprometi a finançar part de la
rehabilitació de l’edifici.
El regidor socialista Àngel Quintana també retreu
que només se sap que es vol
comprar la col·lecció, però
no se sap res del projecte
cultural de ciutat. Ell mateix reitera la petició que ja
ha passat per ple d’impulsar el pla estratègic de cultura, que seria el marc per
abordar el projecte global.
El grup socialista també
reitera la necessitat de
crear una comissió especial
informativa sobre el cas.
“Es pot fer amb celeritat
perquè no pretenem endarrerir la decisió, sinó tenir tots els elements necessaris per prendre la millor
decisió”, va concloure
Bosch. La petició per crear
la comissió es discutirà en
el ple de l’octubre en forma
de moció presentada pel
PSC juntament amb el
PP. ■
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El PSC vol un acord múltiple
per Santos Torroella

metres, ja que ha ofert
5.000 euros per cadascun,
quan la resta d’empreses
n’havien ofert mil o mil
cinc-cents euros. A més,
Setex estableix una baixa
del 15% de l’ingrés mensual, un percentatge clarament per sobre de la resta
d’ofertes. L’empresa madrilenya gestiona aparcaments en múltiples municipis d’arreu de l’Estat i
ara amb el nou contracte
assumirà la plantilla que
tenia Giropark en l’actualitat, per garantir així els
llocs de treball. El govern
garanteix fórmules per a
la continuïtat de Mifas.
Zona blava a Bonastruc
El canvi de gestió farà que al
carrer Bonastruc de Porta,
entre els carrers 20 de Juny
i Miquel Blay, s’incorporin
141 places de zona blava en
aquest sector. També se’n
faran 38 més a Santa Eugènia. La ciutat passarà a tenir així un miler de places
de zona blava i se’n crearan
662 de zona verda, amb
preferència per als veïns de
cada sector. En concret,
se’n faran 520 al sector
Güell-Devesa i 142 al barri
de les Pedreres. ■

