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Ple municipal. La contracta 2011-2020 s’encarrega a FCC sota criteris d’eficàcia, sostenibilitat i control de qualitat

Adjudicació del pròxim servei de neteja
Un cop analitzades les
úniques dues ofertes
presentades, el Ple va
tornar a adjudicar a
l’actual concessionària
la neteja viària i la
recollida de residus
El Ple municipal va adjudicar provisionalment el 27 de juliol a l’empresa
Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC) la contracta de neteja de la ciutat que estarà en vigor
entre el 2011 i el 2020. L’adjudicació
es va fer en base als informes de
la comissió de valoració sobre les
ofertes presentades al concurs públic obert l’any passat.
El nou servei ha de començar a
funcionar el gener del 2011 i inclou
la recollida selectiva de residus i el
seu transport als centres de tractament, la neteja viària i la neteja del
clavegueram. La contracta segueix
quatre eixos: millores mediambientals (equips menys sorollosos, més
ús de l’aigua del subsòl i reducció
d’emissions de CO2), més eficaç,
pensat per a les persones (facilita
el reciclatge separant contenidors i
el servei s’adaptarà per a persones
amb mobilitat reduïda) i més controls de qualitat sobre el servei.
Només dues empreses s’han

L’actual servei de neteja va entrar en funcionament l’any 2002

arxiu

presentat al concurs públic i només
FCC, l’actual adjudicatari, presentava un pla de servei viable, segons va
explicar el regidor de Serveis Municipals, José María García Mompel.
El PP es va abstenir per “donar un
vot de confiança” a l’adjudicatari.
CiU, però, va votar en contra i va
recordar els incidents de l’actual
servei com “l’eliminació incorrecta
de 400 neveres”, en paraules del
regidor Jaume Pallarès. ICV-EUiA
també es va abstenir perquè la
contracta no recull totes les millores mediambientals que necessita
L’Hospitalet, segons el portaveu,
Alfonso Salmerón.
En aquest debat també va participar el president de la Federació d’Associacions de Veïns de
L’Hospitalet, Manuel Piñar, qui va
expressar la seva desconfiança
sobre el servei que presti aquesta
empresa. Piñar va criticar el procés
d’adjudicació.
El Ple va ratificar dues mocions
de PSC i ICV-EUiA, i parcialment
una tercera de CiU, contra la sentència del Tribunal Constitucional
sobre l’Estatut, que modifica alguns
articles i reintepreta d’altres. Durant
la sessió es va aprovar també el Pla
d’acció per a l’energia sostenible i
es va donar suport a la nova Llei de
l’àrea metropolitana de Barcelona,
aprovada pel Parlament de Catalunya. y

ICV-EUiA, en contra
del retall de sou dels
funcionaris
La formació va manifestar la seva
oposició a la rebaixa de sou del
5% als funcionaris, en contra del
que va publicar L’HOSPITALET
en la passada edició. El juliol, va
tornar a mostrar el seu rebuig a
les mesures del Govern central
contra la crisi, com la participació d’ETT en els contractes de
les administracions, sense èxit. y

Adequació vial i
senyalització dels carrils
bici de L’Hospitalet
A proposta de CiU, es prendran
mesures per poder fer servir correctament els carrils bici de la
ciutat. L’actuació permetrà connectar els itineraris ja que alguns
no tenen continuïtat viària. y

Control del soroll dels
aires condicionats de
la Ciutat de la Justícia
El PP va veure prosperar una
moció en la qual demana que
es prenguin mesures per evitar el soroll dels aparells d’aire
condicionat de la Ciutat de la
Justícia que molesta els veïns
de la zona. y

