VEÏNS PER RUBÍ (VR)

COMUNICAT DE PREMSA
30 de setembre de 2019

VR valora la gestió política del govern en relació amb el
Casino
El mes de maig de 2016, el Ple municipal de Rubí va aprovar l’adquisició de
l’immoble Casino Español. Posteriorment, es van realitzar una sèrie d’obres
per poder utilitzar puntualment aquest equipament amb unes condicions
mínimes de seguretat.
El mes d’abril de 2018 l’alcaldessa va anunciar que les obres de rehabilitació
integral de l’edifici començarien a finals de 2018 o principis de 2019, amb un
cost total de quatre milions d’euros.
El passat 17 de setembre, el primer tinent d’alcalde, el senyor Moisés
Rodríguez Cantón va manifestar que per un error del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, el procediment de contractació de la Direcció
Facultativa de les obres de rehabilitació del Casino estava aturat.
En aquest sentit, des de Veïns per Rubí volem puntualitzar el següent: una de
les empreses licitadores va presentar alꞏlegacions per la seva exclusió del
procediment per no haver presentat una sèrie de documentació i,
efectivament, no demanava expressament la suspensió cautelar del
procediment, malgrat que en la resolució del Tribunal indica que sí l’havia
demanat. En qualsevol cas, el Tribunal suspèn cautelarment el procediment
d’ofici, independentment de si ho ha demanat o no l’empresa que presenta el
recurs.
Així l’article 117.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques indica que l'òrgan a qui
competeixi resoldre el recurs, prèvia ponderació, prou raonada, entre el
perjudici que causaria a l'interès públic o a tercers la suspensió i l'ocasionat al
recurrent com a conseqüència de l'eficàcia immediata de l'acte recorregut,
podrà suspendre, d'ofici o a solꞏlicitud del recurrent, l'execució de l'acte
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impugnat quan l'execució pogués causar perjudicis d'impossible o difícil
reparació. El Tribunal, per tant, ha determinat d’ofici que és aquest cas, i no
aixecarà la suspensió cautelar, previsiblement, fins que no es resolgui el
recurs.
D’altra banda, aquest nou retard respecte a les previsions anunciades per
l’alcaldessa, suposarà, per exemple, un increment de la despesa de lloguer i
manteniment de la bastida instalꞏlada en la façana de l’edifici, que es va
colꞏlocar sense cap necessitat, pocs mesos abans de les eleccions
municipals, amb una lona publicitària, per motius purament electoralistes.
També volem destacar que dels quatre milions previstos inicialment pel
projecte, segons les declaracions de l’alcaldessa l’abril de 2018, ara han
afegit un milió i mig més en concepte d’equipaments, fet que considerem una
manera de desinformar als ciutadans, perquè sense els equipaments
necessaris per al seu funcionament, no es pot considerat acabat el projecte
de rehabilitació.
Finalment, malgrat la pèssima gestió del govern del PSC d’aquest expedient,
des de Veïns per Rubí desitgem que el Casino esdevingui en el futur un nou
equipament de referència a la nostra ciutat.

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