Qui fa negoci amb aquest
Què és el servei de
recollida de residus? servei a Reus?
El servei de recollida de la brossa és un
servei bàsic essencial que ha d’assegurar
l’ajuntament. La tasca que fan els
professionals que s’ocupen de la recollida
de residus i de la neteja viària comporta
que les poblacions compleixin amb els
criteris establerts de salut pública i
d’higiene. Aquest servei que
quotidianament observem als nostres
carrers és una garantia d’unes condicions
de vida dignes.

L’empresa que fa el servei de recollida de residus a Reus
és Fomento de Construcciones y Contratas L'empresa
està vinculada al poder polític i econòmic des del seu
naixement. Pel seu Consell d’Administració hi han
passat ministres franquistes com Serrano Suñer, José
Mayor Oreja, imputat pel cas dels sobres “B” del Partit
Popular o Abel Matutes (exministre del PP). Gestiona
actualment els residus del Baix Ebre, Reus i part del
Tarragonès, Baix Gaià i Baix Penedès.

Neteja viària i recollida de residus,
prèviament separats per la ciutadania en
contenidors.

Té una relació històrica amb el poder establert des del
franquisme període en què les seves empreses
predecessores es van beneficiar del tracte de favor en
les licitacions públiques. Actualment FCC forma part del
reduït grup d’empreses de l’Ibex 35 que dominen i
influeixen en una gran part de les decisions polítiques i
econòmiques que es prenen a l’Estat espanyol.

Tractament d’aquests residus en
plantes especialitzades.

Recentment FCC també ha estat relacionada amb el cas
Acuamed.

,

Aquest servei consta de dues fases:
1 .

2.

El cas INNOVA afecta el servei de la brossa a Reus
La peça 1 4 del cas Innova manté relació
amb l’activitat de la brossa de FCC a Reus,
en especial amb el procés de licitació i
I'acompliment del contracte actual, que es va
fer durant el darrer mandat del PSC, ERC I ICV.
Aquesta peça es va iniciar amb escorcolls a les seus de FCC a Reus i a les dependències del
Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus. La policia judicial es va endur informació com
l’oferta que va presentar FCC durant el concurs. L’aixecament del secret de sumari aportarà novetats
sobre les presumptes il·legalitats entre FCC i l’Ajuntament durant aquests anys.

Què conclou l'estudi per valorar la municipalització
del servei de recollida de la brossa?
El febrer del 201 6 la CUP va signar un acord de pressupostos amb el govern municipal que incloïa la
realització d’un estudi per analitzar si es podria municipalitzar el servei de la recollida de residus i
convertir la seva gestió a Reus en pública.
L’estudi de viabilitat d’internalització del servei de la neteja i recollida de residus CONCLOU :

1 . El 201 5 la despesa per habitant del servei de la brossa va ser superior a la mitjana
catalana.

2 . La municipalització del servei de la brossa suposaria un estalvi d’uns 1 ,3 milions d’euros
per a l’Ajuntament de Reus, fet que suposa una reducció aproximada del 1 0% del seu cost.

3 . En cas de gestió municipal s'hauria de fer a través d'una empresa municipal ja existent.
4. La plantilla que actualment presta el seu servei amb l’empresa FCC, en cas de municipalització,
seria subrogada amb les mateixes condicions laborals que tenen amb el conveni actual.

5 . Amb la internalització s’evitarien pressions empresarials externes, s’assoliria un
major control públic i més transparència en els processos de gestió del servei.

Per què la CUP vol internalitzar
el servei de recollida de residus?
1 . Recuperar sobirania popular que fins ara està en
mans de grans poders econòmics.

2. Aconseguir més flexibilitat per part de

l’Ajuntament en la gestió i estratègia dels serveis
públics.

3. Implamentar l’estratègia catalana de Residu 0,
aprovada al ple de Reus.

4. Obtenir coneixement i informació per als tècnics i
el conjunt de l’Ajuntament en l’execució del servei.

5. Vetllar i responsabilitzar-se pel compliment de
les condicions laborals dels seus treballadors.

6. Proposar un Pla d’Acció Municipal per tal de

revisar les contractes existents a Reus i valorar en
quins casos interessa internalitzar.

Cap a un nou model...
La internalització és un instrument per
assolir un model de gestió sostenible que
tendeixi al residu 0 per a Reus. Actualment,
són les grans multinacionals les que
gestionen els residus amb l’únic objectiu de
gestionar-ne com més millor. La
internalització és una oportunitat d’oferir una
gestió preventiva i eficient dels recursos, dels
residus i de la contaminació.
La CUP proposa tendir cap a un model en què
es premiï aquell qui menys residus generi i
reduir la disposició de residus en abocadors i
incineradores que puguin ser reutilitzats,
reciclats o compostats, per dirigir-nos cap a
un paradigma social més cívic i compromès.

