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L'empresa Copcisa farà les obres del nou Ajuntament, que duraran 16 mesos
L'Ajuntament ha adjudicat a l'empresa Copcisa les obres de
construcció del nou Ajuntament, per un import de 7.188.000
euros i amb un termini d'execució de 16 mesos. El consistori
constituirà, a més, una comissió de seguiment amb presència
de tots els grups polítics per controlar l'execució dels treballs.
Així ho ha aprovat el ple municipal, amb l'única abstenció del
PSC, que considera que l'equip de govern no ha buscat la seva
complicitat en el procés d'adjudicació.

Entre les 22 empreses que es van presentar al concurs públic, l'Ajuntament ha triat el projecte de Copcisa per
tirar endavant les obres de construcció del nou Ajuntament, situat a la Rambla del Celler. L'import de
l'adjudicació ascendeix a 7.188.000 euros, amb un termini d'execució de 16 mesos.
A proposta d'ICV, el consistori crearà una comissió de seguiment per controlar el desenvolupament de les
obres. Ho explica la tinent d'alcalde de Territori, Mercè Conesa.
Mercè Conesa: S'incorporaria una comissió de seguiment de les obres, a proposta d'ICV, amb la
presència de tots els grups municipals.
L'Ajuntament ha pres el compromís de no finançar més d'un 20% de l'import del nou Ajuntament amb venda
de patrimoni.
Tots els grups polítics del consistori han donat el seu suport a l'adjudicació, a excepció del PSC, que s'ha
abstingut perquè considera que l'equip de govern no ha comptat prou amb ells en un tema que hauria de tenir
caràcter plenament institucional. Escoltem el portaveu socialista, Jordi Menéndez.
Jordi Menéndez: No hi ha hagut cap intent des de l'equip de govern per buscar la complicitat del grup
socialista en un tema que hauria de tenir un marcat caràcter institucional.
De la seva banda, Conesa ha explicat que la mesa de contractació és fonamentalment tècnica i no té presència
política, i ha defensat els termes de l'adjudicació, que ha rebaixat el preu de sortida.
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