VEÏNS PER RUBÍ (VR)

COMUNICAT DE PREMSA

5 de març de 2019

Veïns per Rubí lamenta l’actuació del govern en la tramitació
de l’adjudicació del contracte de recollida de residus i neteja
viària
El passat 26 de març, dos dies abans de ple municipal, per la nostra
sorpresa, els regidors de l’oposició vam rebre un correu electrònic de la
Secretaria Municipal en el qual se’ns informava que l’alcaldessa, que és la
que fixa l’ordre del dia del Ple municipal, havia decidit tramitar per urgència
l’aprovació de l’adjudicació del contracte de neteja viària i recollida de residus
a Rubí, que és el contracte més important de l’Ajuntament de Rubí amb una
empresa privada (uns 50 milions d’euros).
Aquesta circumstància ens dóna peu a sospitar de l’actuació de l’alcaldessa,
perquè després de tres anys de pròrroga forçosa del contracte de neteja i
recollida de residus, és sorprenent que es porti per tramitació d’urgència a
Ple, evitant la convocatòria de la Comissió Informativa corresponent, on els
diferents grups de l’oposició podem plantejar els nostres dubtes i demanar
tota la informació que sigui necessària per emetre un vot fonamentat en la
sessió plenària.
Més ens va sorprendre encara quan després que una majoria àmplia del Ple
rebutgés la tramitació d’urgència, l’alcaldessa digués que convocaria un Ple
extraordinari el dilluns o el dimarts de la setmana següent, i fins i tot va parlar
de convocar la comissió informativa i el Ple el mateix dia (està recollit en la
gravació del Ple municipal), cosa que posem en dubte que sigui possible. És
una actitud que no es pot entendre de manera racional, a no ser que es
vulgui amagar alguna actuació política poc transparent o algun interès polític
del govern del PSC o la mateixa alcaldessa, o simplement sigui una actitud
infantil per part de l’alcaldessa.
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En aquest sentit, volem manifestar la nostra preocupació perquè una de les
empreses licitadores ha manifestat per escrit que les altres empreses han
pogut fer una oferta que pot manifestar una clara inviabilitat tècnica i
econòmica des del punt de vista de prestació del servei, o que les ofertes
dels altres licitadors impliquen un increment desproporcionat de la plantilla
que pot causar un futur dany patrimonial a la Corporació. Al no trobar una
resposta per part de l’Ajuntament a aquestes alꞏlegacions, entenem que és
encara més important la convocatòria de la Comissió informativa
corresponent.
Des de Veïns per Rubí volem manifestar la nostra confiança en els tècnics
municipals que han gestionat un contracte tan complex com aquest, malgrat
que per culpa d’actuacions incompetents per part del govern municipal, i en
concret de l’alcaldessa i el regidor responsable, el Sr. Moisés Rodríguez, es
pugui perjudicar la bona feina feta pels treballadors municipals, amb
decisions com tramitar d’urgència l’aprovació de l’adjudicació del contracte al
Ple municipal.
D’altra banda, manifestem la lamentable gestió política del govern del PSC,
amb la connivència de Ciutadans i PP durant aquest mandat, en l’àmbit de la
neteja viària a la nostra ciutat, una qüestió que serà una prioritat per Veïns
per Rubí si lidera un nou govern a Rubí.

Veïns per Rubí
info@veinsrubi.org
www.veinsrubi.org
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