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Girona, Salt i Sarrià

Setex-Aparki nega haver
incomplert el contracte en
la gestió de les zones blaves
 L’empresa de Madrid

assegura que l’Ajuntament
va acceptar l’amortització
de la inversió en quatre anys
GIRONA | DdG

L’empresa privada setex-aparki,
que actualment presta el servei de
les zones blaves i verdes de la ciutat de Girona, va negar ahir, a través d’un comunicat, haver incomplert cap de les clàusules del contracte de concessió administrativa
subscrit per l’ajuntament gironí. segons aquesta empresa, en l’oferta
que va presentar a concurs, es va
calcular l’amortització de la inversió en quatre anys, i no en dos
com assegura el consistori i que
al·lega com a motiu pel qual ara ha
decidit no prorrogar-li el contracte
i municipalitzar el servei.
L’empresa de madrid explica
que l’ajuntament va acceptar l’oferta «en la seva integritat» i que
amb aquesta forma d’amortització
ha obtingut «un beneﬁci de
2.200.000 d’euros en els últims dos
anys». a més, setex també aﬁrma
que va acceptar les condicions
municipals tot i que això suposava
«una reducció dels seus ingressos

en un 40% els pròxims dos anys» i
que amb la gestió municipal, l’ajuntament «mai tindrà uns beneﬁcis» iguals. en aquest sentit, també neguen que el consistori s’estalviï 200.000 euros en concepte d’iVa, ja que –segons exposen– en
tractar-se d’una concessió administrativa està subjecte a l’itP i no
a l’iVa.
Adjudicació al tercer sector
D’altra banda, el grup municipal
erC-mes va demanar a través
d’un comunicat, que s’adjudiqui el
servei de gestió de les zones blaves
a una empresa social del tercer
sector i va proposar que es faci un
nou concurs aproﬁtant «el protocol
de contractació responsable». «Hi
ha serveis que per la seva naturalesa han de ser gestionats directament per l’administració» va exposar la portaveu de la formació,
maria mercè roca, qui va afegir que
«n’hi ha d’altres però, sobre els
quals l’administració ha d’exercir un
control i vigilància però no té sentit que es gestionin directament».
aquest és el cas, va afegir «d’aquells serveis que poden ser un espai per a l’economia social, a explotar per les empreses del tercer
sector».

Girona rep el fons
documental del polític
Lluís Maria de Puig
 Es tracta de diversa documentació política i acadèmica distribuïda

en en un total de 232 capses que la família ha cedit a l’Arxiu Municipal
ANIOL RESCLOSA
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L’ajuntament de Girona va rebre
ahir el fons documental generat pel
polític i historiador gironí Lluís
maria de Puig –desaparegut el
2012, a l’edat de 67 anys– i cedit per
la seva família a l’arxiu municipal
de la ciutat, on es conservarà pel seu
valor històric i cultural i es posarà
a disposició de la ciutadania. el fons
consta de la documentació política i acadèmica generada per Lluís
maria de Puig al llarg de la seva vida
(predomina el període 1980-2012),
a més de documents de caire personal i una col·lecció de fotograﬁes.
el volum total és de 23,2 metres lineals de documentació distribuïda
en 232 capses. entre la documentació política, hi ha la generada
pels diferents organismes en els
quals va ocupar algun càrrec: Congrés dels Diputats, Consell d’europa, assemblea de l’europa Occidental i senat, a més de la documentació relacionada amb la seva

Puigdemont, amb l’esposa i les dues filles de Lluís Maria de Puig.

militància al PsC. Pel que fa a la documentació generada com a historiador, destaca la relacionada
amb la seva activitat docent a la universitat així com articles i monograﬁes.
L’acte de donació es va celebrar

ZONA BLAVA I VERDA
«El juliol de 2014 vaig adreçar un escrit al defensor del ciutadà per aconseguir més informació i per exposar
que des de feia temps esperàvem la resposta d’un escrit en el qual sol·licitàvem informació de l’amortització
dels parquímetres de la zona de Sant Narcís. Segons el nostre entendre, ens devien una quantitat econòmica»

Pere Tubert Bassas
EXPRESIDENT DEL GRUP MIFAS

empresa setex, de madrid,
que fins aquest mes de desembre ha gestionat les zones
blaves i verdes d’aparcament
de la ciutat de Girona, deixa la gestió o no
té l’opció a pròrroga, és a dir, dos anys
més de contracte. Les notícies que arriben de l’ajuntament no són gens aclaridores. Com ja havia manifestat, sí que tinc
molt clar que els números no surten. tots
vèiem que l’oferta era temerària, excepte
els tècnics municipals i algun o altre regidor interessat.
Per mi sempre serà difícil d’entendre
com no es veia que els senyors de madrid el
que proposaven eren uns cànons molt més
elevats. en diversos exemples: si les clàusules
permetien una rebaixa màxima d’un 10%,
ells proposaven un 15%; si el preu normal

L’

per comprar parquímetres vells era d’entre
1.500 i 2.500 euros, ells establien que era de
5.000 euros quan uns de nous costaven
7.000 euros; o per fer millores voluntàries,
van demanar entre 50.000 i 60.000 euros destinats a la compra de dos cotxes equipats
amb un dispositiu per controlar infraccions. Per als que com Giropark, empresa
de mifas, havien gestionat durant molts
anys aquest servei, era evident que no era
factible.
Per ajudar a clarificar: per calcular les
clàusules del concurs, Giropark va aportar
les recaptacions i les ocupacions de les places de les zones blaves que es gestionaven
fins aleshores. evidentment els números
eren reals. el senyor alcalde i el regidor de
mobilitat estaven assabentats –per mi mateix– que Giropark (mifas) no podia aportar
més del que marcava el mínim del concurs,
ja que els càlculs eren molt ajustats, i la nostra oferta només podia ésser en millores en
la part tècnica.
a l’obertura de pliques ens va estranyar
que no agafés per sorpresa que una empresa aportés el 50% més del sol·licitat.
Davant d’unes veus que deien que era no
admesa per oferta temerària, ja es digué
que abans s’havia de parlar amb l’empresa, i si no recordo malament, les bases de-

ien que més d’un 10 % seria desestimat.
el juliol de 2014 vaig adreçar un escrit
al defensor del ciutadà per aconseguir
més informació i per exposar que des de
feia temps esperàvem la resposta d’un escrit en el qual sol·licitàvem informació de
l’amortització dels parquímetres de la
zona de sant Narcís. segons el nostre entendre, ens devien una quantitat econòmica. el senyor Llorente molt amablement ens va respondre, tot i que evidentment encara no he vist cap document
amb els beneficis que l’empresa de madrid ha aportat a la ciutat de Girona, i no
sé de cap resposta a la demanda de l’amortització de parquímetres de sant Narcís. el gener del 2015 vaig entregar a les
oficines que tenen els grups de l’oposició
al govern municipal de l’ajuntament de
Girona una carta adreçada a cada regidor
demanat que passat un exercici des que
l’empresa setex de madrid gestionava la
zona blava i verda i abans de les eleccions
municipals del juny d’aquell any demanessin els comptes de l’exercici 2014. No
n’he sabut res.
Com ja sabeu, vaig dimitir com a president de mifas. els motius eren diversos i
entre ells, un va ser l’engany i la impotència a què em va sotmetre l’alcalde de Giro-

ahir al vespre al consistori municipal i va comptar amb la presència
de la dona i les dues ﬁlles de De
Puig, l’alcalde, Carles Puigdemont
i el catedràtic d’Història moderna
de la Universitat Pompeu Fabra,
Joaquim albareda i salvadó.

na quan em va fer renunciar a 500.000 euros de l’ocupació dels terrenys de l’aparcament de l’hospital trueta amb la paraula
que a canvi prorrogaria la gestió de la
zona blava al grup mifas. Per això, l’ajuntament ens va adjudicar una subvenció
de 350.000 euros i no per la pèrdua de
zona blava com s’ha volgut fer creure.
Durant dos anys han fet córrer difamacions des d’un ajuntament que té problemes interns que els actuals gestors són
ineptes per resoldre. a més, els que governen les institucions d’àmbit municipal o
CDC, no toleren que cap entitat qüestioni
res del que fan i no han dubtat a l’hora de
fer tots els possibles perquè marxés de
mifas.
resultat: Quins són els ingressos dels
dos anys de gestió d’una empresa de fora?
Com penseu retornar el que s’ha usurpat
a persones lluitadores, que l’únic que demanen és un lloc per guanyar diners pel
vostre benestar social o el del vostre veí?
els partits que governeu a Girona, ara
heu de decidir què voleu, unes entitats
que demanen a les entrades dels supermercats o que fan coses per la marató de
tV3, o en preferiu una que busca el seu
espai en les empreses de serveis? tindrem un ajuntament amb 1.000 o 2.000
funcionaris o empreses socialment compromeses de proximitat, controlades per
funcionaris que sabrem a què i com gasten els diners de tots.
en fi tot es basa en una pregunta molt
simple que cada regidor s’ha de fer. estàs
d’acord que els usuaris de benestar social
se sentin prou lliures per demanar-te explicacions o prefereixes que supliquin els
serveis?.

