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PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55663025

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AL/A
LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 11/02/2019 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR DE REUS PER TAL DE REALITZAR UNA AUDITORIA DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE RESIDUS PRESTAT PER FCC DURANT EL PERÍODE DE PRÒRROGA DEL 2019

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat ple de desembre de 2017, aquest consistori va aprovar la pròrroga del contracte del
servei de recollida de residus que l’Ajuntament de Reus té amb l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas (d’ara endavant FCC). Hem de recordar que, actualment, hi ha un
contracte que va guanyar, de nou, FCC (empresa que ha obtingut aquest servei a Reus des del
1967), que va entrar en vigor l’u de gener de 2010 i que havia de durar només 8 anys. Però,
durant el mandat del tripartit PSC-ERC-ICV, un mes abans de les eleccions del 2011, es va
signar una pròrroga d’un any més de contracte entre l’Ajuntament i l’empresa FCC que ens ha
col·locat l’any 2019 a un segon any de pròrroga: el 2018 per voluntat del govern del tripartit, i
el 2019 per falta de planificació del govern actual. En altres paraules, hem facilitat durant 2
anys, sense cap concurs públic, la contractació del servei a FCC.
A més, hem de tenir presents aspectes importants d’aquest servei. El servei de recollida de
residus i de neteja viària ens costa a la ciutadania més d’11 milions d’euros anuals,
aproximadament un 12% del pressupost total municipal que paguem amb en concepte de
taxes amb les que paguem servei, amb un cost més elevat que la mitjana de ciutats catalanes
de mida similar a la de Reus, tal com evidenciava l’estudi (pàg 3) dut a terme per l’Ajuntament.
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I tampoc podem oblidar que una de les peces incorporades en el sumari del Cas Innova
guarda relació amb el compliment del contracte actual de la recollida de residus i neteja viària
d’FCC a la ciutat de reus.
Si a aquests fets hi afegim les alarmants notícies sobre els incompliments i mancances al
servei de FCC en contractes similars de recollida de residus i neteja als municipis de Badalona,
Barcelona, Hospitalet del Llobregat, Mataró que van obligar a certs ajuntaments a realitzar
auditories dels servei durant l’any 2016. O bé, els resultats molt recents de l’auditoria
realitzada a la ciutat de Tarragona a petició de les companyes de la Cup de Tarragona que
evidencien incompliments del contracte en la prestació del servei; ens obliga a estar alerta de
com s’ofereix, en termes de relació qualitat-preu del servei i condicions laborals de les
treballadores, el servei de recollida de residus a la nostra ciutat.
Sabem que l’ajuntament, davant d’una propera liquidació del contracte, ha demanat la
realització d’una auditoria externa, tant a nivell econòmic com a nivell de prestació del servei
de la qual encara no en tenim els resultats. Però la desconfiança es reforça, encara més, quan
també se’ns ha informat que la mateixa empresa realitza la seva pròpia auditoria en termes
comptables i realització del servei sense capacitat del propi ajuntament de contrastar dades o
que, des de la mateixa Gerència de Medi Ambient se’ns ha reconegut en diverses ocasions que
els controls del servei es fan de manera aleatòria i que no hi ha capacitat de reconèixer un
100% de la qualitat del servei que ofereix l’empresa.
També, en relació a la prestació del servei durant la pròrroga és sabut que s’han amortitzat els
vehicles però que no es resolt de manera favorable per a l’ajuntament, és a dir, a un preu molt
elevat es dur a terme un servei amb un nombre menor de vehicles que, a més són vells, i amb
maquinària obsoleta que, segurament, repercutirà en riscos laborals dels treballadors i
treballadores de l’empresa i amb el mateix servei a la ciutadania.
Per tant, atès que aquest és un servei fonamental i una de les principals obligacions que té
l’Ajuntament amb el seu municipi, essent la contractació que suposa una major quantia
econòmica del pressupost municipal es fa necessari prendre mesures de control exhaustives i
independents que avaluïn la prestació correcta del servei tant en la qualitat del servei per a les
reusenques i reusencs com per a les mateixes treballadores i treballadors del servei.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
1. Que l'anàlisi de l’auditoria externa demanada per l’Ajuntament de Reus s’ampliï als últims 4
anys de prestació del servei si és que només s’acota a aquest últim.
2. Que es facilitin els resultats de l’auditoria a tots els grups municipals presents al consistori
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un cop s’obtinguin.
3. Que l’Ajuntament de Reus encarregui una auditoria externa per avaluar de manera
quantitativa i qualitativa la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària durant els
primers 4 mesos del període de pròrroga per tal de prendre les mesures adients ens els
mesos posteriors en cas que els resultats siguin negatius.
4. Que es creï una comissió permanent de seguiment dels resultats de l’auditoria i del
compliment del servei formada per intervenció, contractació, equip tècnic i representants dels
diferents grups municipals presents al consistori.
5. Que es doni trasllat dels presents acords a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
SA, als treballadors i treballadores de l’empresa, al Consell Municipal de Medi Ambient i altres
entitats, col·lectius, associacions i organitzacions relacionades amb el Medi Ambient presents a
la ciutat i al Camp.

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i el destinatari de la informació és l’Ajuntament de Reus. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça del Mercadal, 1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de l’Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l’avís de dipòsit a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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