GUIXOLS DES DEL CARRER ESTUDIA ACCIONS LEGALS PEL NOU CONTRACTE
D’ESCOMBRARIES QUE PRORROGA L’ACTUAL, CADUCAT FA DOS ANYS
Els Comuns de Sant Feliu de Guíxols estudien accions legals arran del nou contracte
de neteja i recollida d’escombraries aprovat ahir a la ciutat amb el vot contrari de
tota l’oposició. El servei actual, que porta l’empresa CESPA, va caducar ja fa dos anys
i ha esgotat les dues pròrrogues d’un any previstes legalment.
El contracte pont aprovat ahir, fins a una nova convocatòria de concurs, està fóra
d’aixopluc legal segons Guíxols des del Carrer-Entesa, que està estudiant quines
responsabilitats legals se’n deriven. De fet es tracta d’una nova ampliació del
contracte, que ja no tenia més marge legal i que s’adjudica a la mateixa empresa sense
concurs i amb un sobre cost d’uns 650.000€ anuals : lloguer de camions, 300.000,
100.000 per fer front a avaries i 250.000 en revisió de facturació dels serveis.
L’equip de govern de l’ajuntament ha tingut més de 3 anys per pensar quin plec de
condicions seria el millor per redreçar l’actual situació de brutícia de la ciutat. Aquest
estiu les protestes per manca de netedat dels carrers, per l’estat pèssim dels
contenidors, per les pudors i la manca de condicions per assegurar una recollida
selectiva decent han estat a totes les xarxes socials i a les converses del veïnatge.
L’ ampliació de contracte aprovada ahir no aborda cap dels molts problemes greus que
avui té la ciutat, com per exemple, l’excés de la fracció de rebuig, la gestió dels
voluminosos o la mala funcionalitat de la deixalleria. Jordi Lloveras, regidor dels
comuns, va mantenir que aquesta és la prova evident de la falta de projecte, capacitat
i coratge del govern municipal per abordar, segurament, el repte més important que
tenia per endavant en tota la legislatura: “Aquest, i no altres, hauria d’haver estat un
projecte estratègic de ciutat, però no ho ha estat”
Sant Feliu de Guíxols, 28 de setembre del 2108
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