
MOCIÓ ENTRADA PELS GRUPS MUNICIPALS CRIDA PREMIANENCA -
AMUNT I PREMIÀ EN COMÚ PODEM PER IMPULSAR UN ESTUDI TÈCNIC
MULTIDISCIPLINAR SOBRE LA EXTERNALITZACIÓ O INTERNALITZACIÓ DEL
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA VIÀRIA
MUNICIPAL

El proper 8 de gener del 2023 finalitza la prorroga del contracte de serveis de recollida

de residus sòlids urbans, neteja viària municipal i contracte patrimonial d’adquisició

d’un bé immoble signat el 9 de gener de 2013, a favor de l’empresa CESPA COMPAÑIA

ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES.

Amb un valor de 2 milions d’euros anuals, el contracte de serveis de recollida de residus

sòlids urbans i de neteja viària serà la despesa per servei extern més elevada de

l’Ajuntament de Premià de Mar dels darrers 10 anys, un cop finalitzi l’actual

externalització.

Existeixen experiències recents en municipis catalans, com Caldes de Montbui (14.000

habitants) o Vilanova i la Geltrú (68.000 habitants) que desprès d’un treball tècnic han

optat per internalitzar aquets serveis. Per altra banda un consistori rellevant com

Tarragona (132.000 habitants) està estudiant, actualment, els models de neteja de via

pública i recollida de brossa per veure quins són els més eficients, produeixen menor

impacte i tenen menor cost.

Segons es desprèn del darrer informe de la Sindicatura de Comptes i que fa referència a

les concessions de neteja viària i de recollida de residus de municipis amb població

superior als 20.000 habitants (exercici 2017)¹, els contractes presenten irregularitats en

nombrosos àmbits, tant pel que fa al seguiment i controls de qualitat, l'allargament

injustificat de les pròrrogues o l'opacitat en la comunicació entre l'ajuntament i les

empreses. També recull que la majoria de consistoris detecten deficiències en el servei

i, malgrat això, no sancionen les empreses que l'ofereixen.
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En el cas concret de Premià de Mar, aquest informe no recull cap incidència específica

tot i que la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus ha generat moltes

queixes per part de la ciutadania al llarg dels més de 9 anys d’implantació. A banda que

també serien millorables o no s’haurien complert compromisos contractuals com fer un

concurs amb dotació econòmica pel disseny d’una campanya de sensibilització, la

contractació d’un educador ambiental, l’aportació d’un punt d’informació ambiental, la

ubicació de 10 mini deixalleries, dotar d’un servei de recollida mecanitzada a través de

contenidors d’oli domèstic o realitzar diagnosis de satisfacció ciutadana.

Una altra problemàtica afegida i que requereix una atenció especial en una futura nova

gestió de la recollida de residus és millorar notablement la capacitat de reciclatge del

municipi, actualment situada en 35%, molt lluny del compliment dels objectius marcats

per les directives europees en matèria de residus² i que obliga als estats membres a

reutilitzar o reciclar el 50% de residus d’origen municipal al 2020 i el 70% al 2030.

Per tot això portem a votació els següents acords al Plenari de l’Ajuntament de Premià
de Mar:

1. Que el govern local de l’Ajuntament de Premià de Mar encarregui el més aviat
possible un estudi tècnic intern i multidisciplinar per avaluar pros i contres, en el
marc de la Taula de Sostenibilitat, de la possible internalització dels serveis de
neteja viària, recollida de residus urbans i neteja de platges vs la seva
externalització.

2. Que el govern local de l’Ajuntament de Premià de Mar es comprometi a no
prendre cap decisió sobre la modalitat de contractació dels serveis de neteja
viària, recollida de residus urbans i neteja de platges fins disposar de les
conclusions de l’estudi tècnic.

Premià de Mar a 04 de Maig de 2022

Marta Solà Matamoros, Portaveu de Crida Premianenca

________________________________________________________

¹ Control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus en municipis amb població superior a
20.000 habitants, exercici 2017. Sindicatura de Comptes de Catalunya.
http://www.sindicatura.org/reportssearcher/download/NR_2021_09_ca.pdf?reportId=13904

² Normativa europea en matèria de residus. Agencia Catalana de Residus.
https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/normativa/normativa_europea_en_materia_de_residus/
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