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Setex podria perdre diners
amb la zona blava de Girona

a La nova adjudicatària reconeix que, si no se li prorroga el contracte dos anys més, no amortitzarà les
inversions a El consistori té el compromís de la firma madrilenya de no demanar compensacions
Dani Vilà
GIRONA
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L’empresa Setex Aparki
podria perdre diners amb
l’adjudicació de la gestió
de la zona blava de Girona
si l’Ajuntament no li prorroga el contracte, de dos
anys, fins a quatre. Ho ha
deixat al descobert un recurs de reposició que va
presentar l’empresa Saba
Aparcamientos –una de
les quatre firmes que van
participar en el concurs
d’adjudicació–, en què demanava l’anul·lació de
l’adjudicació en entendre
que s’havia incomplert el
plec de prescripcions tècniques que es demanava.
Un dels arguments que
utilitzava Saba era que la

firma Setex preveia amortitzar les inversions en
quatre anys i no pas en els
dos que establia el plec. La
gran oferta econòmica de
Setex, que ha ofert una
baixa del 15% de l’ingrés
mensual, genera dubtes a
Saba, que entén que “no
justifica l’equilibri econòmic financer de la concessió per un període de dos
anys”. De fet, des de l’empresa gironina Mifas, grup
que fins ara ha dut la gestió de la zona blava, també
s’havia denunciat que la
desorbitada oferta econòmica de Setex no era viable i que hi podria perdre
diners.
Així, l’oferta d’adquisició dels 61 parquímetres
de Setex pujava a 5.500
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euros per cadascun, quan
la resta d’empreses n’oferien entre mil i mil cinccents.
Desestima el recurs
El consistori va desestimar el recurs de Saba contra l’adjudicació en entendre que el procés havia estat plenament legal i que
en cap cas s’han vulnerat
els plecs ni s’ha discriminat cap licitador. La regidora de Règim Interior,
Maria Àngels Planas, va
subratllar que, davant els
dubtes oberts pel recurs,
Setex ha agafat “el compromís de no reclamar
amortitzacions pendents
en cas que no es prorrogués el contracte”. En
aquesta línia, Planas admet que, si Setex “assumeix el risc de pèrdues”,
és perquè l’oferta “respon
a interessos de política
empresarial”. Joan Olòriz,
d’ICV, va reclamar que Setex “col·labori amb Mifas
per apaivagar la decepció”
i va admetre que “no hi entrarem, si perd diners”.
ICV, la CUP i el PSC es van
abstenir en aquesta decisió sobre el polèmic contracte de la zona blava. ■

