MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN RELACIÓ A LA
CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’ACTIVITAT DE LA NOVA
EMPRESA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI DE RECOLLIDA I NETEJA VIÀRIA
Tot i que la Candidatura d’Unitat Popular seguim defensant la internalització del servei de
recollida i neteja viària com a millor opció per motius ambientals, laborals, econòmics i de
qualitat del servei, valorem que el canvi d’empresa adjudicatària del servei ha estat fruit de la
feina de seguiment i fiscalització que, com a CUP, hem realitzat. Malgrat això, insistim en la
necessitat de continuar fiscalitzant l’activitat que executarà la nova empresa ja que, igual que
FCC, forma part dels oligopolis del sector amb una trajectòria, des de fa anys, d’incompliments
de contractes.
Com a CUP, hem presentat diferents propostes durant tots aquests anys des del mandat
anterior en clau de recuperació de control tècnic i econòmic del servei per part de
l’ajuntament i per mitjà del govern. La majoria d’elles no han prosperat i ara en veiem el
resultat als carrers de la nostra ciutat: contenidors en mal estat, carrers bruts i vehicles vells
que han estat motiu de sinistralitat laboral traduïda en accidents greus en alguns casos.
A més, segons l’informe de la Sindicatura de Comptes publicat aquest juliol sobre el “Control
municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus-Municipis
amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017”, l’ajuntament de Reus no va auditar
el servei de recollida i transport en termes tècnics i econòmics. En aquesta línia, la CUP, el
febrer del 2019, vam proposar com a moció la realització d’una auditoria externa del servei de
recollida de residus i neteja viària, a mans d’FCC, en el període comprès entre els últims quatre
anys de contracte (2013 -2017), l’any de pròrroga voluntària (2018) i l’any de pròrroga forçosa
en curs (2019) que tampoc va prosperar.
Creiem, doncs, que ara que hem canviat d’empresa concessionària és el moment idoni per
començar a exercir de bona governança i de responsabilitat per tal d’adquirir tota mena
d’informació que puguem traduir a la ciutadania de manera transparent i entenedora per tal
d’oferir-li un bon servei.
Per tant, la CUP proposem els següents acords al ple de l’Ajuntament de Reus:
PRIMER.- Redactar una ordenança reguladora de la prestació del servei de recollida i neteja
viària d’acord amb la normativa que obliga els ens locals a disposar d’un reglament del servei
que estableixi el règim jurídic de la prestació i que s’engloba en el Text Refós de la Llei
Reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009.
SEGON.- Crear una comissió de seguiment, control i fiscalització del servei de recollida i neteja
viària que executarà, a partir d’ara, la nova empresa adjudicatària del servei – UTE - Valoriza
Medioambiente-Romero Polo. Aquesta comissió tècnico-política, amb la presència de tots els
grups municipals de govern i de l’oposició presents al consistori i presidida, liderada i
coordinada per la Candidatura d’Unitat Popular de Reus es reunirà trimestralment per tal de
fiscalitzar el servei en matèria de control tècnic i econòmic.
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