VEÏNS PER RUBÍ (VR)

COMUNICAT DE PREMSA

3 d’ abril de 2019

VR lamenta l’actitud irresponsable d’ ERC, Cs, AUP, ICV i
PDECAT en l’aturar el procés d’adjudicació del contracte de
neteja viària i recollida de residus
El passat 28 de març, en el ple municipal es va sotmetre a votació el
requeriment de documentació a l’empresa proposada com adjudicatària del
contracte de recollida de residus i neteja viària. Per a la nostra sorpresa, el
que havia de ser una votació de tràmit d’un expedient, en el que amb totes
les garanties legals, la Mesa de contractació proposa un adjudicatari, basantse en el plec de condicions, es va convertir en una acció irresponsable per
part de diferents grups municipals, aturant un procediment de caràcter tècnic,
sense argumentar cap motiu legal per aturar el procés d’adjudicació.
En aquest sentit, hem de recordar que fa més d’un any el Ple municipal va
aprovar el plec de condicions per a la licitació d’aquest servei, moment en el
qual, el Ple municipal podria haver aturat el procediment, però una vegada
s’ha iniciat el procediment de licitació, si s’atura sense arguments legals,
l’Ajuntament és el responsable civil dels perjudicis econòmics que es puguin
causar a les empreses que s’han presentat a la licitació.
Veïns per Rubí, malgrat que considera que el Plec de condicions del nou
contracte és poc ambiciós en relació amb la recollida selectiva de residus,
entre altres qüestions, vam abstenir-nos en la votació d’aprovació del Plec
per responsabilitat, tenint en compte que portem anys amb un contracte en
pròrroga forçosa.
De la mateixa manera, en el ple de març, malgrat ser crítics amb tot el
procediment, per la manca de comunicació per part del govern amb
l’oposició, vam entendre que ens havíem d’abstenir, perquè és un mal menor
tenir un contracte nou en vigor de tres anys, amb pròrrogues possibles de
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tres anys més, mentre es redacta un nou plec de condicions més ambiciós,
que continuar amb un contracte que ja porta tres anys en pròrroga forçosa.
En aquest sentit valorem molt negativament la irresponsabilitat d’ ERC, Cs,
AUP, ICV i Pdecat, en l’aturar un procediment que pot generar un dret a
reclamació per danys a les empreses licitadores, que podria implicar una
indemnització a aquestes empreses, i per tant, un dany econòmic a
l’Ajuntament i subsidiàriament als regidors i regidores responsables de la no
aprovació.
Ens genera molta desconfiança que aquests partits que volen liderar o formar
part d’un nou govern de canvi, plantegin actituds tan irresponsables i que
poden danyar econòmicament l’Ajuntament de Rubí: no ens volem imaginar
el que podrien fer en cas de governar, plantejant propostes que poden
perjudicar greument l’interès general i causar danys econòmics a
l’Ajuntament.
D’altra banda, hem de lamentar també la falta de comunicació del govern
municipal del PSC en relació amb un contracte que és el més important que
té el nostre Ajuntament amb una empresa privada, un fet afegit a tantes altres
qüestions que han passat aquest mandat, que els situa en una situació
d’irresponsabilitat continua com a govern.
Segons la informació traslladada al nostre portaveu, és previsible que es
convoqui un ple Extraordinari immediatament, en el que els grups municipals
es retractin de la seva posició tan irresponsable. Veïns per Rubí mantindrà
l’abstenció, sent crítics amb la gestió política d’aquest procediment, però
essent responsables davant d’aquesta situació.

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