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ASSUMPTE: Millores contracte de neteja

En resposta a la seva qüestió del 13 de juliol de 2019 amb registre
d’entrada 2019-E-RE-220 en la que demana informació sobre el contracte de
gestió del servei públic de recollida i transport de residus, m’és molt grat
dir-li que:
 Durant el període 2013-2018 no s’ha realitzat cap campanya amb
càrrec a aquesta partida.
 Hi havia planificada una campanya de conscienciació en matèria de
recollida selectiva pel mes de març de 2019 orientada als domicilis.
Amb motiu de la convocatòria de les eleccions generals i per donar
compliment a l’article 50 de la LOREG en el seu apartat 2 es va
aplaçar la seva execució fins a la represa del curs escolar (darrer
trimestre de l’any 2019). Adjuntem la factura corresponent al present
document.
 Respecte a la freqüència de neteja dels contenidors es quinzenal
durant els mesos d’estiu i un cop cada dos mesos, els mesos d’hivern.
Aquest planificació és independent del tipus de contenidors
(superfície o soterrats).
Aprofito per recordar que cal tenir en consideració que totes les dades que
comprèn l’expedient estan subjectes a la Llei de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i, en tot cas, al deure que té com a regidora de
confidencialitat tal com disposa l’article 164.6 del decret legislatiu 2/2003
de 3 d’abril on s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Atentament,

Joan Piñol i Mora
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Senyora,

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

Alcalde-President
Móra d’Ebre, 20 de setembre de 2019
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La reutilització de la informació publicada a l’apartat de transparència es realitzarà
sense necessitat d’autorització prèvia i respectant els límits establerts a
l’ordenament jurídic i, especialment els derivats de la Llei 37/2007, de 16 de
novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSCCP A L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE ENVERS EL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE MÓRA
D’EBRE.

El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Móra d’Ebre, amb dades a efectes
d’identificació i comunicació registrades a l’arxiu de l’ajuntament.
EXPOSA:
- Que al contracte adjudicat a l’empresa GBI Serveis SAU, l’any 2013, es va donar 5 punts
per les millores proposades, per part de l’empresa, en el concepte de:
Destinar un 1% de l’import total anual adjudicat a campanyes de conscienciació i
sensibilització de la població.
Tal i com consta a la documentació que es pot consultar a la pàgina web de l’Ajuntament.
I segons la mateixa, aquest percentatge seria sobre l’import total de l’oferta presentada.
-

Que en el contracte és té en compte la freqüència de neteja dels contenidors, tant de
superfície com els soterrats.

És per això que,
DEMANA:
- Que se’ns informi de quines campanyes de conscienciació s’han realitzat des de la data de
signatura del contracte, 16/7/2013, i els imports de les mateixes, i a càrrec de l’empresa. I
tal com es demana al plec de clàusules tècniques, còpia de les factures que s’hagin suportat
per aquestes campanyes.
- Que se’ns informe si existeix un registre de les neteges del contenidors de la població, i
quina és la freqüència de la neteja dels mateixos.

Preguem resposta segons Art. 164 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Móra d’Ebre, 13 de juliol de 2019

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Móra d’Ebre
Grup Municipal PSC-PM
moradebre@socialistes.cat
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