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ASSUMPTE: Concurs del Servei de Recollida de Brossa

En resposta a la seva qüestió del 27 de juliol de 2019 amb registre
d’entrada 2019-E-RE-238 en la que demana diverses informacions sobre el
Concurs del Servei de Recollida de Brossa, m’és molt grat dir-li que:
 en relació al període de pròrroga, l’adreço a l’acta de la Junta de
Govern per vostè esmentada en que es recull que “el contracte podrà
ser prorrogat per la Corporació municipal com a màxim durant 6
mesos, amb caràcter obligatori per al contractista, fins que,
realitzada una nova licitació, el nou adjudicatari es faci càrrec del
servei.”, així que el període de pròrroga és fins que hi hagi un nou
adjudicatari del servei amb un màxim de 6 mesos.
 en relació a quan es preveu publicar el nou concurs i si hi haurà
variacions en el plec de clàusules tècniques, l’adreço igualment a
l’acta per vostè esmentada en que es recull que “Com sigui que
aquest ajuntament ha iniciat una sèrie d’actuacions preparatòries per
l’incoació del Procediment de Contractació que justifiqui les
necessitats que es pretenen cobrir amb aquest contracte, la idoneïtat
de l’objecte i contingut, de conformitat amb el que estableix l’article
28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector
públic, així com la preparació i redacció d’un informe de viabilitat o
l’estudi econòmic financer del servei per una empresa externa amb
tècnics competents en la matèria.”, així que els serveis tècnics i
jurídics d’aquest ajuntament estan a l’espera de l’esmentat informe
per poder determinar els terminis de publicació del concurs i la
necessitat d’adequació o no dels criteris tècnics del mateix.
Afegir que li demanaria certa exhaustivitat en la lectura de les actes de la
Junta de Govern Local ja que la informació de la pregunta que ens fa està
contestada a la mateixa acta que vostè cita.
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.
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Senyora,

AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE

Atentament,

Joan Piñol i Mora
Alcalde-President
Móra d’Ebre, 4 de setembre de 2019

Plaça de Baix, 1 | 43740 Móra d’Ebre | Tel. 977.400.012 | Fax. 977.400.955
e-mail ajuntament@moradebre.cat | http://www.moradebre.cat

Codi Validació: 4GF5GARM2SSHXFAFTLGZ5JDQF | Verificació: http://moradebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

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 QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PSC-CP A
L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE ENVERS EL CONCURS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
BROSSA.
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 havent llegit l’acta 25, d’1 de juliol i rebuda el 17 de juliol, a l’expedient 890/19, exposa
la seqüència del concurs i contracte d’adjudicació del servi de recollida de residus, adjudicat
el 6/8/ 2013, pel període 3 anys i 3 de pròrroga a l’empresa GBI Serveis, SAU.
Que a la mateixa acta, s’acorda realitzar la pròrroga tàcita de l’esmentat contracte, però no
hi consta quin és el període de pròrroga.
Que a la pàgina web municipal, no apareix publicat el nou concurs per aquest servei.

DEMANA:
Que se’ns informi de:
* quina és la previsió del període de pròrroga?
* quan es preveu publicar el nou concurs?
* haurà variacions en el plec de clàusules tècniques? Quines?

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, 27 de juliol de 2019

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Móra d’Ebre

Grup Municipal PSC-CP
moradebre@socialistes.cat
http://pscmoradebre.blogspot.com/
tel. 977 402 656

