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Diari de Girona

Girona, Salt i Sarrià

El PSC denuncia que Girona no fa res per
cobrar el deute de l’empresa de zona blava
El partit reclama a l’Ajuntament una comissió de seguiment

per revisar el procés d’adjudicació de la gestió dels serveis a
l’empresa La companyia va acumular un deute de 77.000 euros
per incompliment de contracte amb el consistori
DdG GIRONA

■ El PSC de Girona reclama a
l’Ajuntament una comissió de seguiment per investigar el cas de
l’empresa d’aparcament SETEX, a
qui se li va adjudicar la gestió de
les zones blaves i verdes de la ciutat l’octubre de . El consistori
va decidir finalitzar el vincle amb
la companyia el desembre de 
a causa de les greus deficiències
del servei. Aquest maig, l’actual
govern municipal va admetre públicament que SETEX tenia un
deute amb el consistori valorat en
. euros per incompliment de
contracte i que es faria una revisió
completa del cas que els socialistes a hores d’ara reclamen.
Segons la formació socialista de
Girona, l’adjudicació del contracte
de gestió de les zones blaves i verdes a l’empresa SETEX va crear en

el seu moment malestar a la societat gironina perquè no es van tenir
en compte altres opcions amb un
component social i amb experiència contrastada i perquè va haverhi veus que ja van advertir al seu
moment que l’oferta presentada
per SETEX podria arribar a ser temerària. El consistori va decidir no
prorrogar el contracte a SETEX
dos anys després de la seva adjudicació, quan tenia possibilitat de
fer-ho durant quatre anys, i va deixar part de les inversions que li
marcava el plec de clàusules sense
fer. En relació al cas, la regidora socialista Sílvia Paneque afirma que
«quan es va aprovar al plenari reclamar els . euros a l’empresa SETEX per incompliments de
part del contracte, també es va
acordar fer una revisió del procés
d’adjudicació de la gestió de les zo-

El glifosat genera
reaccions a Salt
El PSC valora l’acció

d’eliminar l’herbicida però
creu que es fa tard i la CUP
ho reclama per a Girona
DdG GIRONA

■ L’Ajuntament de Salt ahir va fer
pública la iniciativa d’eliminar
l’herbicida tòxic glifosat per tractar les zones verdes del municipi,
una acció que s’està realitzant des
d’inicis d’any. L’endemà de la notícia, diversos partits han reaccionat al voltant de la necessitat
d’erradicar l’ús d’aquest producte
químic que, segons va detallar
l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) el , resulta ser cancerigen per als humans i gran contaminant per al medi ambient.
El PSC de Salt valora i es mostra
satisfet de l’empenta de la regidoria encapçalada per Marta Guillaumes (IPS-CUP) de prohibir la
utilització del glifosat, però considera que la mesura a favor de la
salut pública arriba tard, tenint en
compte que el novembre de 
el grup municipal socialista va
presentar una moció per retirar
l’ús d’aquest herbicida, al·ludint a
la seva perillositat. El regidor del
PSC de Salt, Joan Martín, recorda
que «han passat quasi tres anys
des de l’aprovació per unanimitat

de la moció al plenari municipal i
durant aquest període s’ha continuat utilitzant el producte sense
informar de forma detallada dels
seus efectes a la ciutadania, tal
com s’havia compromès l’equip
de govern». En aquest sentit, Martín apunta que l’actual govern va
adoptar el compromís d’informar
detalladament dels productes fitosanitaris emprats als veïns de les
zones on s’apliquessin, informació que a hores d’ara encara no
s’ha proporcionat.
Reivindicació per a Girona
La CUP-CRIDA per Girona demana al govern de Madrenas que segueixin els passos de Salt en l’eliminació de productes que contenen glifosat a l’hora de fer els tractaments contra les males herbes
en la via pública, fent que es compleixi la moció aprovada al Ple de
l’any  que instava el consistori
a prescindir d’aquest producte a
la ciutat. La moció també preveia
la creació d’una comissió per realitzar un estudi que proposés alternatives a l’ús d’aquest tipus de
productes en el termini d’un any.
La formació apunta que la comissió es va crear i va començar-se a
reunir però posteriorment no ha
tingut continuïtat. La CUP reclama un pla d’actuació ambiciós
que pretengui eliminar el glifosat.

nes blaves i verdes de la ciutat a
aquesta empresa. A dia d’avui no
s’ha fet i és, per aquesta raó, que
demanem una comissió de revisió
de l’adjudicació i de seguiment
tant del cas des de l’inici, com del
retorn dels diners deguts a l’Ajuntament». El grup socialista considera que el procés d’adjudicació,
que va deixar fora entitats del tercer sector que havien gestionat les
zones blaves i verdes durant anys
a Girona, exigeix una investigació
exhaustiva de tot el procés.
Cronologia del cas
El contracte de SETEX es va adjudicar el dia  d’octubre del ,
en època de l’alcalde Puigdemont.
MIFAS ho havia gestionat des dels
mandats de l’alcalde Joaquim Nadal durant  anys. Però el govern
de CiU va decidir treure-ho a lliure

SÍLVIA PANEQUE
Regidora del PSC a Girona

«MIFAS o SABA,
dues empreses
que van optar a
l’adjudicació,
van denunciar
que l’oferta de
SETEX era
inviable i faria
perdre diners»
concurs, encara que el conjunt de
l’oposició va advertir que s’havia
d’haver assegurat la continuïtat
per a MIFAS a partir d’afegir clàusules socials. MIFAS guanyà en
l’apartat tècnic, però va perdre en
l’econòmic. MIFAS o SABA, dues
de les empreses que van optar a
l’adjudicació, van denunciar que

l’oferta que presentava SETEX
amb una rebaixa del  era inviable i faria perdre diners. El desembre del , l’Ajuntament va
anunciar que no seguiria amb SETEX per greus deficiències de servei. L’actual consistori va deixar
transcórrer  mesos sense obrir
el cas. El passat  de maig, el govern municipal va admetre públicament que SETEX tenia un deute
de . euros per no haver donat
el servei adequat. I, alhora, va prometre emetre amb transparència
una revisió completa de l’afer. «Volem aquest procés de revisió de
l’adjudicació i que les diferents
responsabilitats que hi podia haver hagut s’investiguin», afirma
Paneque, afegint que algunes de
les notícies lligades al contracte
amb SETEX «han estat inversemblants, com l’estalvi de  parquímetres per part de l’empresa, la dificultat de la recuperació per part
de l’Ajuntament dels sensors
d’aparcament o el temps de traspàs de la gestió de l’aplicació per a
mòbil que van comportar pèrdues
econòmiques».

