A la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Mª José Lecha i Gonzalez, en nom i representació del Grup Municipal de la CUP Capgirem
Barcelona, en la seva qualitat de regidora a l’Ajuntament de Barcelona, compareix i

DIU
El gener de 2015 l’Ajuntament de Barcelona va adoptar la següent resolució:
ADJUDICAR el contracte núm. 14003093, que té per objecte Manteniment del
clavegueram de Barcelona 2015-2022, per un import de 103.512.021,28 euros, IVA
inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classiﬁcació conTnguda en
l'expedient a FCC FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS amb NIF A28037224, i
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a
la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suﬁcient en el/s pressupost/os
posterior/s a l'actual.
El març de 2016 l’Ajuntament de Barcelona va adoptar la següent resolució:
ADJUDICAR el contracte núm. 16001249 Lot 1, que té per objecte el servei de
Manteniment de les fonts de beure i fonts naturals de la ciutat de Barcelona
(2016-2020), i el foment de l'ocupació de persones amb diﬁcultats parTculars
d'inserció al mercat laboral, per un import de 3.456.335,24 euros, IVA inclòs, amb una
baixa del 3,13% sobre el preu de sorTda, i de conformitat amb la proposta de valoració
i classiﬁcació conTnguda en l'expedient a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A., amb NIF A28037224, i d'acord amb la seva proposició, en ser
considerada l'oferta més avantatjosa.
Tenint en compte que tant el clavegueram com les fonts de beure i fonts naturals formen part
del Cicle Integral de l’Aigua, formulem la següent

PREGUNTA
Quins són els moTus de renovar aquestes privaTtzacions i quin és el calendari i accions que
preveu el govern municipal per tal de garanTr la gesTó pública i directa del cicle de l’aigua pel
què fa a la xarxa de clavegueram de Barcelona?
Barcelona (Països Catalans), 15 de juny de 2017

Mª José Lecha i Gonzalez

