ADJUDICACIONS A DIT?
Falta de transparència en la gestió municipal
Durant l'actual legislatura l'Equip de Govern s’ha acostumat
a “adjudicar a dit” l’explotació d’alguns serveis, com són els
bars situats en alguns equipaments públics. Els últims
casos han estat els bars situats en el Casal de Joves (el
qual ja està tancat) i el de la Piscina Municipal d’Estiu. En
circumstàncies normals l'Equip de Govern hauria d’haver
convocat a la Mesa de contractació, òrgan que ha
d’assegurar la transparència del procés i la seva correcta
adjudicació, amb representació de tots els grups polítics.
Davant l’última d’aquestes poc clares adjudicacions (la de
la Piscina Municipal d’Estiu), ADA, així com altres partits de
l’oposició, han demanat tota la documentació referent a
l’expedient d’adjudicació, documentació que, d’entrada, no
se’ns ha proporcionat. A què és degut aquest retard?
AQUEST FET ÉS MOLT GREU doncs cal recordar que
l'Equip de Govern està obligat a permetre als grups
municipals l’accés immediat a tota la documentació pública.
Per ADA, també és molt greu el fet que no s'ha realitzat el
concurs per la concessió de l’explotació del bar de la
Piscina Municipal d’Estiu - que s’hauria d’haver celebrat
entre abril i maig i al qual optaven diverses famílies
d'Abrera.
Finalment s’ha fet l'adjudicació “a dit”, recaient aquesta
en una empresa de Barcelona sota criteris que encara no
se’ns han comunicat. Com a conseqüència de la pèssima
gestió a l’hora d’efectuar aquesta adjudicació s’ha provocat
un important trastorn, tant emocional, com econòmic, al
personal que treballava en el bar de la piscina i de rebot,
l’obertura de l’establiment s’ha realitzat posteriorment a la
data oficial d’obertura de la piscina municipal d’estiu.
Si amb les treballadores de l’Escola Bressol Municipal, a
causa d’una decisió política de l'Equip de Govern, s'ha
deixat enlaire el manteniment dels seus llocs de treball (Tot
i que, esperem que la nova empresa adjudicatària compti
amb totes elles...), ara, per un altre decisió política, es
deixa a l’atur a tots aquells treballadors i treballadores
d’Abrera que optaven a l’adjudicació del bar de la piscina
d’estiu.
Davant aquestes decisions, volem preguntar a l’Equip de
Govern:
¿Aquesta és la manera que tenen de plantar cara al
greu problema de l’atur que afecta als ciutadans i
ciutadanes d'Abrera?.

