
El Tierno, mar~ de 2012 

A Moneada 

S' inicia un expedient sancionador ,a · SECOPSA 
per incompliment de contracte · · · · 
El 28 de desembre es va cele
brar un Ple Municipal en que 
per unanimitat es decidí ini.:. 
ciar un expedient sancionador 
a SECOPSA per la capacitat 
dels contenidors, ja que ·tenen 
200 litres menys del que esti
pulava el plec de condicions. 
Aquest incmnpliment de con-

. tracte implica una sanció que 
pot oscil·lar des de 300 a 

. 6000 € .. 
Els contenidors per als Resi
dus Sólids Urbans (ds conteni
dors grisos) així com els de 
recollida seHectiva d' envasos 
lleugers (blaus) i els de recolli
da de paper i cartró (grocs) ha
vien de ser substitu1ts per 
contenidors de 2400 litres de 
capacitat, ja que els anteriors 
contaven amb 1100 litres. 
Al mes de novembre 1' empre-

sa SECOPSA va procedir a la 
substitució dels contenidors i 
va posar lÍns amb cápacitat de 
2200 litres, per tant, 200 litres 
menys del que estava estipu
lat. Per aquest motiu el 28 de 
desembre es va tractai' l'inici 
de 1' expedient sancionador a 
l'empresa SECOPSA al ·Ple · 
municipal proposat per 1' equip . 
de Govem de 1' Ajuntament. 
La regidora delegada Maria 
Eugenia Pascual (PP) presenta 
la proposta "ante la constata
ción de un posible incumpli
miento contractual por ·parte 
de la adjudicataria del servicio 
recogida de RSU y en concre- . 
to de la capacidad de los conte
nedores indiCada en el pliego 
y comprometida eh su -oferta 
se trae a este pleno el inicio 
del correspondiente expedien-

te sancionador a los efectos de 
determinar si existe o no in
cumplimiento que pueda ser ti
pificado cqino falta" . després 

·de la tramitació de l'expe"dient 
· es fixaran les responsabilitats 
de l'adjudicatari i les possi
bles derivades dels seu incom
pliment. L'.oposició recolza 
unanimement 1' apertura de 
l'expedient i reclama "la ne-

. cessitat de substituir els conte
nidors" tal · i com afrrma el Sr 
Conejero, portaveu d'Esquerra 
Unida. A més anuncia altres 
possibles mcompliments cóm 
"la inexistencia del mini punt 
net o la manca d~ redoblament . 
de la netej& alllarg de l'estiu" 
segons el portaveu de Com- · 
promís Vicent Rodrigo~ Per la 
seua banda, El PSPV a través 
del Sr Sales indica "la falta de 

retirada de poda de Masías du
rante todo el verano, ni el lava
do de _contenedores; ni el 
baldeo de calles". La Sra Pas
cual recorda q]ie "de Jo únic:o 
que tra!amos en este punto es 
de la capacidad de los contene
dores" i el Ple per unanimitat 
decidí iniciar expedient sancio- . 

nador a SECOPSA als efectes 
de · determinar si existix o no 

· incompliment qúe puga ser ti
pificat com a falta segons el 
plec del contracte de recollida 
de residus solids urbans, ano- . 
menant instructora de 1' expe
dient a la regidora Ma Eugenia 
Pascual. 


