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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 28 DE NOVEMBRE DEL 2015

El PSC de Girona proposa
adjudicar al tercer sector
la gestió de serveis públics
a Un informe de la Generalitat avala la possibilitat de fer discriminació positiva
en la contractació a Han demanat un estudi als serveis jurídics del consistori

GIRONA

Música, ball i llums
en l’estrena del Nadal

GIRONA

La ciutat de Girona va fer ahir
l’estrena oficial de la temporada de Nadal amb la ja tradicional encesa dels llums als
carrers. L’acte central va ser
l’encesa de l’arbre de Nadal
que hi ha a la plaça Catalunya.
Prèviament i posteriorment,
es va completar la festa amb
dues cercaviles protagonitzades per la Girona Marxing

Un dels carrers de Girona on l’aparcament és de zona verda ■ QUIM PUIG

ta a establir marcs de collaboració entre l’Ajuntament i les empreses del
tercer sector que redundaria en un benefici social
per a persones amb discapacitat, aturats de llarga
durada, persones en risc
d’exclusió, etcètera.
Zones blaves i verdes
Paneque considera que cal
estudiar la possibilitat de
dur-la a terme. Per començar, podria afectar el contracte de les zones de pàrquing verdes i blaves, que
s’acaba a final d’any i que
fa dos anys va perdre el
grup Mifas, que treballa
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es va elaborar l’informe de
la junta consultiva de contractació pública que avala mesures discriminatòries a favor
d’empreses del tercer sector.

amb persones amb discapacitat. Va ser en favor de
l’empresa Setex, que no té
aquest component social i
a la qual no es prorrogarà
el contracte. La regidora

socialista remarca que veu
bé l’opció de municipalitzar la gestió del servei de
l’aparcament de pagament, però considera que
podria ser encara més
fructífer, socialment parlant, derivar-lo a una empresa mixta de l’Ajuntament amb operadors del
tercer sector –a semblança del clúster Èxit.
Si la legalitat empara
aquesta opció, seria partidària d’estendre-la a altres
contractes de serveis públics com ara la neteja
d’equipaments públics, la
jardineria o la gestió de
l’aigua. ■

Band i la mula Baba, des del
carrer Migdia (cantonada amb
el carrer de la Creu) fins a la
plaça Catalunya i, després de
l’encesa, des d’aquesta plaça
fins a la plaça Independència.
En aquest punt es va fer una
xocolatada i l’ABDEProjecte
Fama Girona va amenitzar
l’espera amb un ball d’inspiració nadalenca. ■ EPA
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SARRIÀ DE TER

GIRONA

Rebaixa de
200.000 euros en
l’endeutament

La CUP critica el
descontrol en les
entrades donades

L’Ajuntament de Sarrià de Ter
rebaixarà de cop en 200.000
euros l’endeutament municipal, gràcies a la cancel·lació
d’un crèdit que va haver de
contractar en virtut del pla de
sanejament al qual estava
sotmès. Aquests diners surten d‘un increment extraordinari de les plusvàlues
d’aquest any. En l’últim mandat l’endeutament era del
61%, i s’ha passat d’un endeutament per habitant de
484 euros –la mitjana catalana era de 661,07 euros– a un
endeutament actual de
431,21%. Segons la regidora
d’hisenda, Encarna Jiménez,
la situació permetrà plantejar
inversions per al 2016. ■ EPA

La CUP de Girona va reclamar
ahir mesures de control de les
entrades que l’Ajuntament i la
Diputació donen per a representació institucional en espectacles de l’Auditori i el Teatre Municipal de Girona i el
Festival de Cap Roig. La formació diu que el 2014/2015
les entrades regalades per a
l’Auditori i el Municipal van ser
6.423, gairebé el 20% de les
places ocupades a l’Auditori i
el 10% de les del Teatre Municipal. Aquestes xifres no inclouen les d’espectacles de Temporada Alta. Per a Cap Roig
van ser 52, el 2015. Segons la
CUP, l’Ajuntament i la Diputació asseguren desconèixer qui
se les va quedar. ■ EPA
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Jordi Nadal

El grup municipal socialista de Girona, a l’oposició,
ha proposat estudiar la
possibilitat de fer una discriminació positiva a favor
de les empreses del tercer
sector a l’hora de concedir
la gestió dels serveis públics. La portaveu del
grup, Sílvia Paneque, va
dir ahir que han demanat
als serveis jurídics de
l’Ajuntament un informe
que avali la possibilitat de
canviar el model de contractació pública actual, a
fi de concertar els contractes de serveis municipals a
aquestes empreses amb
una alta càrrega de responsabilitat i valor social
afegit. Sustenten la seva
petició amb un informe ja
existent que avala la possibilitat de practicar aquest
tipus de discriminació. Es
tracta d’un informe jurídic
de la junta consultiva de
contractació pública de la
Generalitat de Catalunya
datat el 28 de novembre
de 2013 –avui, precisament, fa dos anys–. En
aquest informe es diu que
es poden “establir com a
criteris d’adjudicació les
característiques vinculades amb la satisfacció
d’exigències socials”.
Des del punt de vista
dels socialistes, aquesta
podria ser una porta ober-

Encesa dels llums de Nadal, ahir a Girona ■ G. SÁNCHEZ / ICONNA

