
 

Manteniment i Serveis Municipals: 10. Aprovar la continuïtat del servei de recollida de 

residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou des de 

l’1 de novembre de 2014, la revisió de preus a partir de l’1 de maig de 2014 i els 

endarreriments d’aquesta revisió de preus fins a data 30 de setembre de 2014. 

Abstenció. 

No hem pogut votar favorablement a la proposta per uns dubtes raonables que no han pogut ser explicats i, per 

tant, amb la voluntat de garantir la prestació d’aquest servei tant important, ens abstenim. 

El 24 d’abril de 2014 es va aprovar la proposta de continuïtat d’aquest servei amb els vots en contra del PSC i de 

ICV-EUiA i on vam fer palès el nostre malestar per prorrogar un servei que té una limitació específica en les 

bases i que, segons el nostre parer, no es complia. 

En tot cas, aquest va quedar prorrogat, i tal i com recull el punt primer de l’acord, “des de l’1 de maig al trenta-

un d’octubre de 2014, amb les mateixes condicions actualment vigents, sempre que no s’hagi produït 

l’adjudicació del contracte definitiu”. 

Ací és on comencem a tenir dubtes. I volem subratllat la frase “amb les mateixes condicions actualment 

vigents”, i és que al nostre entendre, i si ens remuntem a les condicions vigents, aprovades al ple, al punt 5) 

Durada del contracte i possibles pròrrogues, s’estipula que “no podent superar la totalitat del contracte 

(incloses pròrrogues) els 18 mesos”. 

Creiem que hi podria haver una mala interpretació de les pròrrogues establertes als propis acords plenaris i amb 

aquest acte d’avui es superarien amb escreix aquests 18 mesos de limitació. El nostre grup, per evitar aprovar 

una norma que presumim podria anar contra la pròpia voluntat d’aquest plenari vam sol·licitar que, per escrit, 

es confirmes que la continuïtat d’aquest servei s’ajusta al que es va aprovar al plenari municipal.  

I això no ha estat possible, però no volem tampoc posar pals a les rodes i per això la nostra abstenció. 

  


