
 

Aprovació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars 

per a l’adjudicació del contracte de subministrament de contenidors per la recollida de 

residus 

Hem vist que la JGL de 25 de setembre va aprovar els plecs de clàusules pel subministrament de contenidors per 

la recollida de residus. El nostre partit ha defensat en les reunions mantingudes amb el Sr. Matas, que hi ha una 

vinculació directa entre la posta a la via dels contenidors i l’adjudicació de la nova contracta. Tant és així que 

vam insistir, sense èxit, que quedes plasmat als plecs que el termini de lliurament dels mateixos es 

comptabilitzes a partir de la data de signatura de l’adjudicació del concurs de neteja i recollida de residus. 

La solució plantejada és que la clàusula queda redactada de forma que el lliurament es realitzarà quan ho 

determini el responsable de manteniment. 

Vam demanar al Sr. Matas a la Comissió de Manteniment que es comprometés a que els nous contenidors es 

lliurarien a partir de la signatura de l’adjudicació del nou concurs de neteja i recollida de residus que ara està en 

procés de licitació i no pas abans. La seva resposta, “Ja ho veurem”, amb mig somriure a la cara no ajuda gaire. 

Volem ser prudents i evitar situacions que desprès, tots, ens puguem penedir. Volem evitar la posta als carrers 

dels contenidors sense l’adjudicació de la nova empresa ja que seria una burda campanya d’imatge que 

malmetria definitivament les relacions entre govern i oposició, com a mínim amb el nostre partit. 

Per evitar qualsevol conflicte i sabent Sr. Alcalde que vostè és una persona de paraula, li pregaria en aquest 

mateix plenari una manifestació pública i concreta que el termini de lliurament dels nous contenidors s’iniciarà 

amb la signatura de l’adjudicació del nou concurs de neteja i recollida de residus que ara està en procés de 

licitació i no pas abans. 

  


