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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 23/07/2021 REFERENT 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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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
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(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.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
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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ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_mocio_comissio_seguiment_brossa_pdf.pdf

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en cas d'oposar-se a la
seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.
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 naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris
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Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada.
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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