
 
 
 
 

 

 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) DE TARRAGONA 
EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DEL SERVEI DE NETEJA EN BASE AL CONTRACTE VIGENT  
  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El juliol de 2010, dos anys abans que finalitzés el contracte amb FCC vigent, es va 
aprovar per unanimitat de tots els partits presents a l'Ajuntament (PSC, CiU, PP i ERC) 
l'ampliació de durada i quantitat del contracte amb aquesta mateixa empresa.  
 

Aquesta pròrroga, que amplià el contracte fins el 2023 sense cap concurs, es va dur a 
terme malgrat un dictamen contrari de la Generalitat. L'Ajuntament va justificar aquest 
quantiós increment (el doble en quantitat i durada) emparant-se en la necessitat de 
complir el programa PROGREMIC (Programa de Residus Municipals de Catalunya) de 
recollida selectiva. 
 

El 22 d'abril de 2013 el mitjà digital TOTTARRAGONA informava que:  
 

«Ecologistes en Acció de Catalunya ha presentat un estudi sobre el 
seguiment del Programa de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) 
2007-2012, del que es desprèn que Tarragona ha quedat molt lluny de 
complir els objectius marcats per aquest programa. 
 

Concretament l’estudi fa un esment molt especial a la ciutat de Tarragona 
al recollir que es va superar el 54,25% pel que fa als “impropis” de la 
qualitat de la matèria orgànica, quan el Programa marca el 15%, sent el de 
Tarragona el més elevat de la demarcació i un dels més elevats de tota 
Catalunya. 
 

L’estudi resumeix que Tarragona no assoleix la meitat dels objectius 
contemplats al PROGREMIC, amb una recollida anual de 28,53 kg de la 
FORM bruta/persona quan la producció de matèria orgànica és de 63,28 kg 
anuals per persona.» Redacció TT - 22/04/2013 - 14:27h 

 

El setembre del 2013 la Sra. Victòria Forns, portaveu del grup de CiU, anunciava que, 
per iniciativa del seu grup, «en el termini d'un mes es crearia una comissió de 
seguiment del funcionament del servei (de neteja), formada pels grups polítics i tècnics 
municipals, que en un termini de 6 mesos hauria de constatar millores importants del 
servei», tal com recollia també una notícia del mitjà digital tottarragona.cat (Redacció 
TT – 30/09/2013 – 11:33h). 
 



En relació a aquest comissió de seguiment, mesos més tard, el mitjà digital 
tarragonadiari.cat explicava que 

 

«després que PP i ICV-EUiA declinessin formar-hi part i que el comitè 
d'empresa de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) denunciés que 
se'ls estava acusant sense motiu, l'equip de Govern ha fet marxa enrere i 
ha decidit crear una comissió interdepartamental formada per tècnics de la 
casa pertanyents a diverses àrees relacionades amb la neteja i per “agents 
externs”. Això implica que l'únic partit de l'oposició que volia formar-hi 
part, CiU, només podrà dur a terme “aportacions i reclamacions”» 
(Actualitzat el 15/10/2013 a les 14:49). 

 

El 15 de juliol de 2015 la CUP de Tarragona registrava una pregunta a l'il·lustríssim sr. 
Josep Fèlix Ballesteros:  

«Es va crear la “comissió interdepartamental formada per tècnics de la casa 
pertanyents a diverses àrees relacionades amb la neteja i per ‘agents 
externs’ de seguiment de la neteja”?  
Què ha fet aquesta comissió des del moment en què es va anunciar la seva 
creació?».  

 

El 22 de juliol la CUP de Tarragona rebia per escrit la resposta a ambdues preguntes:  
“No s’ha creat la comissió interdepartamental”. 

 

La valoració de la població tarragonina en relació a la neteja dels carrers és força 
negativa des de fa temps, tal com s'ha evidenciat a partir d'algunes campanyes com la 
que es va engegar per part del veïnat del Fòrum de la colònia el passat 2012, recollida 
en vàries ocasions per mitjans locals  com és el cas del DiariMes el  3 'agost de 2012 a 
la pàg. 5  (http://en.calameo.com/read/0007832957da1c389975f).  
 

Recentment, la pròpia enquesta duta a terme per l'Ajuntament de la ciutat mitjançant 
el l'enquesta d'opinió ciutadana que «pretén ser una eina per valorar l’acció municipal 
i oferir la visió de la ciutat que tenen els tarragonins i tarragonines»: Valora Tarragona 
(http://www.tarragona.cat/ciutadania/participacio/valora-tarragona) ha mostrat la 
neteja viària com el principal problema o mancança de la ciutat i a l'hora el propi servei 
ha estat un dels pitjors qualificats. 
 

Tanmateix, aquest servei és una de les principals partides pressupostàries municipals, 
emportant-se prop del 13% del total.  
 

Per aquests motius, la CUP de Tarragona, proposa al Ple l’adopció del següents 
ACORDS: 
 

1. Que es creï una comissió de seguiment del funcionament del servei de 
neteja formada pels grups polítics i tècnics municipals. 

2. Que l’Ajuntament de Tarragona encarregui un informe tècnic per a avaluar el 
compliment del servei de neteja per part de l’empresa contractada en base 
al contracte vigent, el pressupost del qual s’incorpori en el pressupost 
municipal de 2016. 

http://en.calameo.com/read/0007832957da1c389975f
http://www.tarragona.cat/ciutadania/participacio/valora-tarragona


3. Que sigui la comissió de seguiment esmentada en el primer punt qui 
s’encarregui de buscar l’empresa que s’haurà de fer càrrec de realitzar 
aquest estudi. 

4. Que l’Ajuntament de Tarragona encarregui l’elaboració d’un mecanisme 
permanent de seguiment del compliment del servei de neteja per part de 
l’empresa contractada en base al contracte vigent, que ajudi als tècnics de la 
casa que fan el seguiment habitual de la prestació del servei de neteja. 

 
 

Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona 
Tarragona, Països Catalans,  16 d'octubre de 2015  


