MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ A LA
CELEBRACIÓ D’UN REFERÈNDUM PER TAL QUE LA CIUTADANIA DECIDEIXI QUIN
MODEL DE GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS VOL
PER A LA CIUTAT DE REUS
L’Ajuntament de Reus té a dia d’avui un contracte signat amb l’empresa Fomento de Construcciones
y Contratas pel qual realitza el servei de la neteja viària i recollida de residus a Reus. Aquest
contracte vigent es va licitar l’any 2009 i va entrar en funcionament l’1 de gener del 2010.
Alguns aspectes relacionats amb la licitació de l’any 2009 del servei de la recollida de residus i neteja
viària estan sent investigats en el marc de la peça número 14 del cas Innova. Així mateix, també
estan sent motiu d’aquesta investigació judicial la implementació d’aspectes del contracte i d’altres
recollits en l’addenda que es van signar posteriorment entre FCC i Ajuntament.
Per altra banda, per tal de fer-nos amb una perspectiva adequada, cal dir que en el cas de la nostra
ciutat aquest servei va ser adjudicat a l’empresa FOCSA –una de les empreses constituents de FCCl’any 1967, en ple “desarrollismo”. Això en un moment de canvis profunds que van afectar a tots els
nivells de la ciutat: demogràfics, d’urbanisme, en matèria d’organització municipal..., –alguns dels
quals han arribat fins a dia d’avui–. En un context en el que no era possible cap mena de procés
transparent de licitació i encara menys un debat de caràcter públic que posés sobre la taula diferents
opcions sobre les quals la ciutadania pogués fer-se amb un mínim d’informació.
Per tant, des d’aquest primer contracte amb l’empresa del 1967, fins a l’actualitat ha estat la mateixa
empresa, antiga FOCSA i actual FCC, qui s’ha fet de manera ininterrompuda amb les contractes de
la neteja viària i recollida de residus urbans després de les successives licitacions i pròrrogues.
Atès que el Reglament de Participació vigent atorga a l’alcalde, previ acord per majoria absoluta del
Ple i autorització del govern, la possibilitat de sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la
competència municipal i de caràcter local que siguin d’especial rellevància per als interessos del
veïnat, tal i com determina en aquest sentit també la Llei reguladora de les Bases de Règim Local.
Atès que la Llei 10/2014 del Parlament de Catalunya, del 26 de setembre, coneguda com de Llei de
Consultes Populars no Referendàries i d’altres formes de Participació Ciutadana, que regula els
processos participatius, també permet als municipis la realització de consultes ciutadanes en aquell
articulat no anul·lat pel TC, tal com ja han exercit alguns municipis.
Atès que en el procés participatiu engegat per la regidoria en el marc de la reforma del Reglament de
Participació s’hi van recollir inquietuds creixents de ciutadans i entitats que manifesten la seva
voluntat de participar de forma real en assumptes que els pertoquen, com un dret i com un deure
ciutadà de participar a un nivell vinculant en aspectes rellevants de la vida local. Demanda ciutadana
que recull els aspectes més rellevants de la tradició republicana universal i també l’experiència del
poble català en matèria d’autoorganització popular.
Atès que aquestes inquietuds es van visualitzar durant l’enquesta realitzada durant el procés per
reformar el Reglament de Participació, en la que explícitament hi constava el referèndum com a via
més interessant per tal de recollir la sensibilitat de la ciutadania envers assumptes d’interès ciutadà.
Atès el fet que cap partit polític al consistori, deixant de banda la CUP, havia presentat al seu
programa electoral quina proposta feia de gestió del servei municipal amb un cost més elevat.
Atès que amb l’aprovació dels pressupostos de l’any 2016 signat entre la Candidatura d’Unitat
Popular i el govern municipal, que recollia l’acord de realitzar un estudi sobre la viabilitat
d’internalitzar el servei de neteja viària i recollida de residus urbans ha generat un debat posterior.

Atès que, entre d’altres consideracions, l’estudi concloïa que en cas d’internalització suposaria per a
l’Ajuntament de Reus un estalvi econòmic d’1,3 milions d’euros.
Atès que el servei de la recollida de la brossa suposa la primera partida municipal sumant uns 11
milions d’euros anuals el seu cost, uns 100 milions d’euros sumant el total de la contracta actual.
Atesa la greu situació financera i econòmica de l’Ajuntament que ha suposat greus conseqüències
per al funcionament de l’Ajuntament reusenc i per al propi devenir de la ciutat, bloquejada en part per
la situació econòmica.
Atès que la quantitat destinada per part de l’Ajuntament de Reus al servei de la recollida de residus i
neteja viària representa, per tant, un gruix important dels recursos municipals i suposa també un
assumpte d’interès ciutadà evident.
Atès que en aquest debat ja s’hi han començat a posicionar partits, sindicats i d’altres agents socials,
tant en un sentit com en un altre, però sense un espai de debat ciutadà transparent i amb caràcter de
servei públic que emplaci posteriorment a la ciutadania a pronunciar-se en un sentit o bé en un altre.
Atès que tant en cas d’internalització com en cas d’externalització, els treballs previs de caràcter
legal i administratiu s’han d’iniciar en els propers mesos.
Per tots aquests motius el Grup Municipal de la CUP demana l’adopció dels següents acords:
1.- La convocatòria d’un referèndum sobre la matèria que ens ocupa seguint el procediment establert
el la Llei 10/2014 del Parlament de Catalunya, del 26 de setembre, coneguda com de Llei de
Consultes Populars no Referendàries i d’altres formes de Participació Ciutadana.
2.- Que aquest referèndum incorpori una pregunta amb resposta de caràcter binari i que els censats
a Reus puguin respondre a la pregunta: “Quin model de gestió del servei municipal de la neteja viària
i recollida de residus considera més adient a la ciutat de Reus?”
3.- Que les contestes a la pregunta formulada anteriorment incorporin aquestes respostes: per una
banda “model de gestió directa municipal del servei en una de les empreses municipals ja existents”,
i per altra banda la resposta de “model de gestió indirecta amb un contracte entre Ajuntament i
empresa privada després d’un procés de licitació”.
4.- Establir un període mínim de 15 dies de campanya per tal que els diferents agents puguin
realitzar la seva pròpia campanya i desplegar els seus arguments.
5.- Que aquests acords s’executin en un període de temps no superior a quatre mesos des de la data
d’aprovació d’aquesta moció.

