MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-AMUNT AL PLE
MUNICIPAL DEL DIA 29/11/2019 REFERENT A EL SERVEI D'INCINERACIÓ DE
RESIDUS URBANS SA, SIRUSA
L’empresa SIRUSA (servei d’Incineració de Residus Urbans SA) constituïda fa 30 anys i que
és propietat de la Mancomunitat de 8 municipis (Cambrils, Salou, Valls, Constantí, La
Canonja, Vila-seca, Reus, Tarragona), s’encarrega de despendre’s amb la incineració,
de la fracció resta dels residus urbans, és a dir, la brossa que els ciutadans no separen
en els contenidors de recollida selectiva i va als contenidors de Rebuig.
En el seu origen, SIRUSA era una empresa per a regular més èticament el destí final
d’aquests residus, que abans acabaven en abocadors a l’aire lliure amb la consegüent
contaminació del sol, l’aire i els possibles aqüífers de la zona.
Aquesta funció inicial feia preveure que, si els diferents municipis aplicaven polítiques
mediambientals sobre la recollida de la brossa i la seva correcta selecció i eliminació,
aquesta funció aviat seria innecessària a l’arribar a l’objectiu de residu zero. Mentre a
Europa es feia aquesta progressió cap al control més ecològic de la brossa, a
Espanya i a Catalunya ens hem quedat a la cua, amb tot el que suposa de perjudici
econòmic i ecològic del nostre territori i amb una petjada negativa sobre la salut de la
ciutadania. Els territoris que no compleixin els mínims establerts a la UE s’exposen a
greus sancions econòmiques i a danys mediambientals difícils de revertir.
Cap dels equips de govern de l’Ajuntament de Reus han volgut mai gestionar els residus
urbans amb criteris de sostenibilitat perquè no tenen consciència ecològica. Sempre
han optat per “treure’s el problema del davant”, externalitzant el servei de recollida a
empreses privades i encarregant a SIRUSA la crema de la brossa.
SIRUSA fa negoci, i estem convençudes que aquests recursos econòmics s’haurien de
destinar a un millor servei de recollida de residus (com la recollida Porta a Porta) i
més accions de sensibilització (amb el pagament per generació) que incrementés la
recollida selectiva dels residus, per passar del 30% actual al 60% marcat com a
objectiu per l’ARC (Agència de Residus de Catalunya) cosa que permetria alhora,
reduir significativament les emissions contaminants perjudicials per la salut.

Però aquest objectiu es contraposa frontalment amb els interessos dels gestors de la
planta, que són els d’obtenir beneficis any rere any i repartir-s’ho entre els propietaris.
Aquests beneficis es basen a anar pujant el cànon a cada municipi, alhora que cada
municipi puja el rebut de les escombraries als ciutadans.
Veient que durant els 30 anys de gestió a SIRUSA no hi ha hagut una evolució
significativa cap a la consecució de l’objectiu fixat per l’Agència de Residus de
Catalunya.
Crear una Taula de gestió de residus d’evolució ecològica en aquest 2019, amb la
participació dels moviments ecologistes, de salut i representants dels partits polítics
en l’oposició de tot el territori, per afavorir la necessària transparència. Tindrà la tasca
de programar els passos necessaris, en terminis concrets el més propers possibles en
el temps, per assolir el Residu Zero.

