10

la ciutat

15 de maig del 2017 DIARI DE L’HOSPITALET

Estudi. L’avaluació l’ha fet el doctor en ciències econòmiques i empresarials de la UB, Juan Luis Domínguez

Municipalitzar la neteja no estalviaria
L’informe analitza els costos i el que suposaria
rescindir la contracta amb FCC abans d’hora
L’informe elaborat pel doctor en ciències econòmiques i empresarials
de la Universitat de Barcelona, Juan
Luis Domínguez, sobre la municipalització dels serveis de recollida
d’escombraries, neteja viària i clavegueram de la ciutat conclou que
aquest canvi no suposaria cap estalvi per a l’Ajuntament.
Domínguez ha fet l’informe a
petició del Govern municipal i en
resposta a una moció aprovada pel
Ple. El doctor conclou que si el servei de neteja es prestés de forma
directa, l’estalvi seria de 4,8 milions

d’euros. Per contra, generaria despeses de 4,6 milions i la contractació de serveis externs en situacions
d’emergència, a més d’haver de
pagar una indemnització de 15
milions d’euros a FCC per rescindir
quatre anys abans el contracte
Nou equipament
El servei de neteja el presta per
concurs públic fins al 2020 l’empresa Fomento de Construcciones
y Contratas (FCC) i el 2016 va tenir
un cost de 28,9 milions d’euros,
amb 348 treballadors i 132 vehi-

L’escombradora mixta permet fer neteja manual i automàtica

cles, un parc central i sis centres
auxiliars.
El tinent d’alcaldia d’Espai Públic, Pepe Castro, ha explicat que
“l’equip de Govern està satisfet
de com s’està prestant aquest
servei públic amb l’empresa que
va guanyar el concurs i amb els
controls que estableixen els plecs
de condicions actuals i amb les
modificacions que s’introdueixen
en funció de les necessitats de la
ciutat”. Castro ha destacat que es
tracta d’un estudi rigorós.
Recentment, el servei ha introduït una escombradora mixta que
combina la neteja manual amb la
mecànica per arribar zones inaccessibles. y

Breus
C’s critica la inversión en
el solar donde se instalará
el Cirque du Soleil
La Junta Local de Gobierno aprobó
inicialmente este mes el proyecto
para adecuar un solar en la Feixa
Llarga, donde está previsto que se
instale el Cirque du Soleil cuando
venga a la ciudad, por 1,2 millones
de euros. C’s ha criticado que “se
lleve a cabo la adecuación del espacio sin haber un documento firmado”
con la compañía. y

Alegaciones sobre
la nueva ordenanza
de civismo en trámite
PDeCAT ha anunciado que presentará alegaciones para reforzar la figura del agente cívico y afirma que
es imprescindible que la nueva norma se haga cumplir. Por su parte, el
PP ha pedido al Gobierno que estudie retirar bonificaciones y exenciones de los impuestos municipales
a los infractores, “porque ahora les
sale gratis ser incívicos”. y

Acte d’Òmnium per
reclamar un referèndum
per la independència
Els participants –la diputada d’ERC
Anna Simó; la diputada de la CUP
Mireia Boya, i l’exdiputat d’EUiA David Companyon– van reivindicar el
referèndum com un dret democràtic
i, davant l’oposició de l’Estat, estudiar
convocar-ho de forma unilateral. Tots
defensen que les forces d’esquerres
governin la nova república catalana. y

El PSC se suma a la
campanya per un salari
mínim de 1.000 euros
Diversos alcaldes socialistes metropolitans, com l’hospitalenca Núria
Marín, han iniciat una campanya per
reclamar un salari de referència per
sobre dels 1.000 euros per lluitar
contra la precarietat social i laboral.
Marín ha dit que estudien fomentar
aquest salari mínim en els adjudicataris de contractes municipals. y

