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COMUNICAT PREMSA

EL GOVERN DE CUBELLES NO VOL MILLORAR EL SERVEI DE BUS URBÀ

El  passat dijous 26 de Novembre el  govern municipal  de Cubelles va convocar a

totes les forces polítiques amb representació a l´ajuntament a una reunió per parlar

de diferents temes, un d´ells el servei de bus urbà.

El govern municipal d´UC-ERC-ICV en un primer moment van argumentar recolzant-

se en l´opinió de l´intervenció municipal, que el contracte actual del bus urbà de
Cubelles no es pot ampliar per que la llei no ho permet, al no estar contemplat al

contracte es faria una il·legalitat segons ells. 

A Guanyem estem confosos o si mes no sorpresos per aquest primer argument del

govern,  recolzant-se  en  la  interpretació  de  la  intervenció  municipal  ,  ja  que  al

contracte del bus i ha un apartat  en el plec de clàusules administratives que diu

literalment el següent:

El  servei  tindrà  en  tot  moment  la  qualificació  de  servei  públic  municipal  i,  en

conseqüència, restarà sota la direcció i el control de l’Ajuntament de Cubelles, el

qual podrà modificar-lo i suprimir-lo, així com exercir les atribucions que li confereix

la llei 3/2011 de 14 de novembre de contractes del sector públic (TRLCSP); en aquest

sentit, l’Ajuntament podrà ordenar discrecionalment les modificacions que l’interès

públic exigeixi i, entre altres, la variació de la qualitat, la quantitat, el temps o el lloc

de les prestacions en què consisteix el servei, amb la compensació econòmica adient

quan sigui procedent. 

Per a Guanyem l´interès públic està mes que justificat i demostrat , ja que prop de

1.800 persones han signat una petició per a millorar el servei de bus urbà al nostre

poble. 

Tot i així creiem que es poden trobar solucions per a dignificar el servei de bus urbà,

però cal voluntat política per a millorar-lo .Voluntat que el govern de Cubelles no té;

i així, ho va deixar clar a la reunió;  dient que la millora del servei de bus no és
necessari i no està entre les seves prioritats.

Guanyem Cubelles continua pensant que s´ha de dignificar i millorar el servei de bus

urbà de la nostra vila, per aquest motiu continuarem treballant en aquest sentit,

per a fer que aquesta reivindicació ciutadana sigui una realitat.


