|

16 Comarques Gironines

| GIRONÈS

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 11 DE DESEMBRE DEL 2015

Zones verdes i blaves per al
tercer sector, a Girona

a L’Ajuntament té la intenció d’iniciar d’urgència la municipalització d’aquestes zones l’1 de gener que
ve a La mesura, segons informes dels serveis tècnics, representarà un estalvi de 200.000 euros
J.T.
GIRONA
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L’Ajuntament de Girona
es compromet a deixar en
mans d’empreses del tercer sector la gestió de les
noves zones d’aparcament verdes i blaves que
es vagin desplegant incloses en el pla de mobilitat
de la ciutat, segons informa ACN. El regidor de Mobilitat i Via Pública, Joan
Alcalà, ja va explicar a El
Punt Avui que aquest era
un tema que estava seriosament en estudi. I ara s’hi
vol donar una empenta definitiva. Per això el consistori iniciarà d’urgència la
municipalització de la gestió d’aquestes zones l’1 de
gener que ve i sempre tenint com a destinatàries
del concurs públic empreses de caràcter social.
L’Ajuntament ja va aprovar a finals del 2014 un
protocol de contractació
responsable precisament
per afavorir les empreses
del tercer sector en la contractació pública.
L’equip de govern, de
CiU, ha treballat aquesta
proposta amb arguments
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200.000
euros es preveu estalviar
l’Ajuntament amb l’operació
de municipalitzar la gestió de
les zones verdes i blaves de
Girona.

econòmics i tècnics. Si
l’Ajuntament assumeix la
gestió directa de les zones
blaves i verdes, i sempre
segons l’estudi, això els representarà un estalvi de
200.000 euros anuals ja
que no hauran de pagar
l’IVA a l’empresa que els
factura el servei. Amb tot,
el govern municipal neces-

sitarà el suport d’algun
grup per tirar endavant la
proposta, ja que CiU està
en minoria.
Polèmica
El canvi de contracte de
gestió, que va passar de Mifas –empresa que treballa
amb persones amb discapacitat– a una empresa

sense aquest contingut social de Madrid, Setex Aparki, va generar polèmica al
seu moment. Tots els
grups municipals van lamentar que Mifas perdés el
contracte. El grup de govern, CiU, va haver d’entomar el resultat del concurs
públic, però van assegurar
que es buscarien solucions. El que era aleshores
el president del grup Mifas
–que durant anys havia
tingut la concessió–, Pere
Tubert, va pronosticar que
la nova gestora de la zona
blava perdria diners amb la
concessió si no obtenia algun servei addicional o una
puja en el cost del servei als
usuaris.
L’oferta de Setex Aparki
era des del punt de vista
econòmic la més potent.
Van oferir, per exemple, la
recompra dels 61 parquímetres que hi havia a la
ciutat a un preu de 5.000
euros cadascun, quan la
resta d’empreses havien
ofert preus que no superaven els 1.500 euros. També
establia una baixa del 15%
de l’ingrés mensual, un
percentatge superior al de
la resta d’ofertes. ■

La CUP destina
a Girona un
assessor per a
temes socials
J.N.
GIRONA

La CUP de Girona
contractarà un segon assessor municipal perquè
faci tasques de suport als
moviments socials. La
Candidatura ha decidit repetir l’experiència de l’any
passat de dedicar un dels
dos assessors que els pertoquen a les entitats, en
vista de la negativa del govern i dels altres grups de
l’oposició de reduir el nombre d’assessors de la corporació. La tria de la persona contractada ja s’ha fet.
El sistema va ser una convocatòria oberta a moviments i plataformes de Girona. Es van presentar onze candidatures, de les
quals ha sortit l’assessora.
La seva tasca principal serà de suport a ls moviments gironins de defensa
dels drets socials. De manera periòdica presentarà
un informe sobre la seva
activitat a l’assemblea
oberta anual que la CUPCrida per Girona organitza al final de cada curs polític. A més, es regirà pel
codi ètic que segueixen els
altres membres del grup
municipal. La formació reitera, però, la necessitat
de controlar el nombre
d’assessors i la seva contractació. ■

