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Girona municipalitza la
zona blava en un ple dividit

a La proposta s’aprova amb els vots de CiU i la CUP i els vots en contra d’ERC-MES, el PSC i el PP, que amb
C’s reclamaven més garanties per al tercer sector a Les empreses socials expressen preocupació
Dani Vilà
GIRONA

El ple de l’Ajuntament de
Girona va donar ahir llum
verd a la municipalització
de les zones blaves i verdes
d’aparcament a la ciutat,
però l’aprovació es va produir en un ple dividit i la
proposta només va rebre
el vots favorables del govern de CiU i dels quatre
regidors de la CUP-Crida
per Girona. Per la seva
banda, els grups d’ERCMES, el PSC i el PP hi van
votar en contra, mentre
que Ciutadans es va abstenir.
El vot contrari de les
tres forces va tenir una línia argumental similar, i
reclamaven més garanties
perquè les empreses del
tercer sector poguessin
assumir la gestió del control d’aquestes zones
d’aparcament amb fórmules mixtes. El PSC, C’s i el
PP van reclamar al govern
que s’ajornés la votació
fins al ple extraordinari de
la setmana que ve per buscar fórmules que obtinguessin un major consens
del ple.

Un ciutadà paga la zona blava en un aparcament al centre de la ciutat de Girona, que ara es municipalitzarà ■ QUIM PUIG

L’alcalde de Girona,
Carles Puigdemont, va refusar les crítiques recordant que amb aquesta decisió han fugit de “la zona
de confort que hauria estat fer la pròrroga”, i va garantir que es treballarà
per trobar fórmules de
“cogestió” amb les empreses del tercer sector. La
portaveu de la CUP, Laia
Pèlach, va admetre que
“no és la solució perfecta”,
però va defensar que això

millorarà la qualitat del
servei i les condicions de
treball dels empleats. En
l’acord del ple també s’evidencia que la municipalització per via d’urgència de
les zones blaves i verdes
d’aparcament també ha
estat en part forçada per la
possibilitat que l’empresa
Setex Aparki reclamés en
aquests dos anys de pròrroga els 552.946 euros que
la firma havia previst
amortitzar en aquest pe-

ríode.
La portaveu d’ERCMES, Maria Mercè Roca,
va criticar les presses del
debat i va afirmar que ERC
no creu que la municipalització sigui la millor solució
i que el grup aposta més
per crear oportunitats. La
intervenció de la republicana li va suposar la reprimenda de l’alcalde, que va
defensar la sensibilització
social del govern de CiU davant algunes acusacions.

Des del PSC, Sílvia Paneque també apostava per
donar-se més temps per
“explorar més acords per
obtenir un text que doni
tranquil·litat al tercer sector”. De fet, en nom de la
majoria d’entitats socials
de Girona, Núria Martínez
va fer una intervenció
abans del debat de la moció
en què va expressar “preocupació” per la decisió, ja
que les entitats entenen
que “és una decisió reacti-

va que només té en compte
la urgència, i no pas la importància”. Cal recordar
que una entitat com Mifas
va perdre ara fa dos anys la
concessió del control de les
zones blaves a favor de Setex per l’oferta econòmica
que l’empresa madrilenya
va oferir. La portaveu del
PP, Concepció Veray, va
parlar de “precipitació” en
l’acord de municipalització del servei i va criticar
que es tinguin en compte
subvencions en comptes
de garantir projectes sòlids
a les entitats del tercer sector. També el portaveu de
C’s, Jean Castel, va expressar dubtes respecte a la solució adoptada i en el procediment de nous treballadors que siguin discapacitats. La municipalització
de les zones blaves i verdes
d’aparcament entrarà en
vigor l’1 de gener.
Incineradora i aigües
El ple també va aprovar el
projecte bàsic de millora
per a la planta de Campdorà, que suposarà una inversió de 27 milions d’euros i,
en especial, de les actuacions prioritàries que comportaran més de 6,6 milions d’inversió. Un altre
tema a l’inici del ple va ser
la preocupació que va expressar el regidor Lluc Salellas per les noves irregularitats que ha detectat
l’auditoria de l’any 2013 feta a l’empresa mixta d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter. Salellas va explicar que s’han reiterat anomalies que ja es van detectar el 2012. ■

Posicions enquistades
sobre Ikea a Salt
a En el ple forçat per

CiU, ERC diu que ho
valorarà i IPS, que no
és el seu model

J. Trillas
SALT

El ple extraordinari que es
va fer ahir a Salt va posar
sobre la taula que les posicions sobre la implantació
d’un Ikea estan enquistades.
De fet, el ple extraordinari, fet a petició de CiU,
va ser una eina per tensar
les relacions entre els socis de govern, d’ERC i IPSCUP, i mirar de forçar un
pronunciament sobre la
implantació d’aquest gran

operador comercial al municipi.
CiU, amb l’exalcalde
Jaume Torramadé al capdavant, va demanar al govern que “toqués de peus a
terra” per buscar propostes que servissin per generar llocs de treball –Salt té
3.000 aturats–. “Volem
que expliquin des la CUP
quin pla tenen per generar
ocupació”, va dir, en clara
al·lusió a IP-CUP, molt crítica amb la implantació
d’una zona comercial.
De fet, el ple va evidenciar dos bàndols: per una
banda, CiU i el PSC, partidaris de la implantació
d’una gran superfície comercial com Ikea, i IPSCUP, soci de govern amb

ERC, que vol apostar per
un model basat en el petit
comerç, però posant l’accent a “revertir un model
que ha imperat durant
anys a Salt”, segons va dir
Ferran Burch. I, al mig,
ERC, que, en paraules
d’Àlex Barceló, no té un no
d’entrada a res. “No tenim
cartes en blanc, però tampoc tenim cap projecte sobre la taula, però sí molts
factors a analitzar”, hi va
afegir Barceló.
En espera del projecte
De fet, Barceló va admetre
que, després de les converses del setembre passat,
s’està esperant que l’operador comercial d’Ikea
presenti, com va manifes-

El ple extraordinari de Salt, que es va fer a petició de CiU, ahir a la nit ■ J.T.

tar, un projecte.
Però per materialitzar
tot això cal, segons Torramadé, ser clars amb el model perquè “ Salt s’hi juga
molt i els operadors poden
perdre l’interès”, i per això
cal activar la trama urba-

na supramunicipal (TUC)
i també accelerar la tramitació del pla director, actualment aturat.
Al ple no hi van assistir
els regidors de PxC, que
s’ho van mirar de lluny, adduint que no servia per a

res. I el regidor de Canviem, Wilder Alfonso, tot i
que hi va assistir, va sostenir que el ple era partidista, que costava 6.400 euros i que ell, com a regidor,
renunciava a cobrar la seva part. ■

