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ACTA DE L’AJUNTAMENT PLE
OTMPO::
------ CODI ORG: PLE
Núm. :
Caràcter :
Del:
Hora:
Lloc:

11/2016 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
3 d´agost de 2016
de 9 h a 10:20 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Carles Motas i López (TSF), que presideix.
Sr. Josep Saballs i Balmaña (TSF)
Sra. Sílvia Romero i Quesada (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sr. David Oliveras i Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC)
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal (ERC)
Sr. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (GS)
Sr. Salvador Calabuig i Serra (GS)
Sra. Laura Serrano i Gálvez (GS)
Sra. Dolors Ligero i Ruiz (CiU)
Sr. Tomàs Pla i Pon (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Sra. Maria Carmen Quero Campasol (CiU)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC –E)
Sr. Pere Albó i Marlés (AVANCEM-MÉS)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)
Hi assisteixen també:
Sra. Raquel Rius i García, interventora accidental.
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Excusa la seva absència:
Sr. Emili Vilert i Pibernat (CiU)
ORDRE DEL DIA:
1.- ASSUMPTES D'INTERÈS REFERENTS A LA NETEJA VIÀRIA, LA RECOLLIDA

*
SELECTIVA I EL NOU CONTRACTE D'ESCOMBRARIES
Desenvolupament de la sessió :
Elena Delgado: Es un assumpte important, volen escoltar l’exposició del govern.
Pere Albó: Reitera el que exposa la Sra. Delgado.
Jordi Lloveras: L’hora no és la més adequada pels que no tenen dedicació exclusiva.
Van tenir una reunió sobre el tema amb la regidora delegada. El tracte va ser molt bo,
però varen sortir igual que havien entrat. Han fet preguntes sobre el tema. Se li ha dit
que no poden interferir. Planteja les seves inquietuds i dubtes:
El plec inclou quatre serveis: Sobre la deixalleria plantegen fer un informe tècnic per
avaluar el funcionament d’aquest servei, i quins aspectes es poden millorar. El sistema
ha de ser més eficient, s’ha de premiar l’ús de la deixalleria i baixar les taxes pel seu ús.
Cal mantenir i millorar el servei de la deixalleria mòbil.
Sobre la neteja de platges i aigües marines, creu que la neteja s’hauria de fer a diari
durant l’estiu, i els caps de setmana a partir de Setmana Santa. Es important potenciar
l’ús de les papereres, que són insuficients, i s’haurien d’incrementar amb rebuig i
orgànica. L’aigua de mar ha d’estar neta l’endemà de les revetlles o festes. S’ha de
potenciar el servei de retirada de residus flotants, especialment quan hi ha onatge.
A la neteja viària, caldria un retén per serveis especials, amb més dotació d’efectius
durant l’estiu. El nou plec hauria de preveure el buidatge diari de les papereres, i
haurien d’estar en perfecte estat de conservació i neteja. S’hauria de preveure la neteja
d’entorns particulars: Salvament, Via Verda, passeig del Mar, especialment en dies de
mercats, centres de salut, etc. També s’hauria de preveure la neteja de grafits, taques i
incrustacions al paviment o al mobiliari. Cal la neteja dels contenidors que estan a la via
pública, que actualment en general estan bruts. S’haurien de netejar setmanalment.
La recollida selectiva hauria de ser l’especial preocupació del govern. S’ha d’augmentar
la qualitat i quantitat de la recollida selectiva. Van preguntar a la regidora quin objectiu
es marca el govern amb el nou plec. La resposta va ser el màxim possible. Li van
preguntar si s’establirien nous sistemes de recollida. La resposta va ser que no els podia
avançar més. Recorda que al 2020 s’ha d’estar en un 50% de recollida selectiva. La
recollida selectiva és clau, tant des del punt de vista econòmic com mediambiental. Va
lligat amb el tema de neteja viària. Els municipis amb un nivell alt de recollida selectiva
són els que presenten un aspecte més net. Cal assolir l’objectiu fixat per la Unió
Europea.
Si la ciutat no arriba al percentatge del 50% haurà de pagar molt més, la qual cosa
repercutirà el la taxa de recollida d’escombraries que han de pagar els ciutadans.
Es passarà de 24 €/tona de residu actual a 47 €/tona el 2020. Avui estem al 44 % brut de
recollida selectiva, i una vegada descomptats els residus fora de lloc, estem al 36 %.
Portem anys estancats en aquest 44%. Això demostra que s’ha de fer alguna cosa
diferent. Caldrà canviar hàbits. L’Agencia de Residus de Catalunya sosté que sense el
porta a porta no és pot superar el 50%. Planteja projeccions a l’any 2020 segons si
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s’aplica el porta a porta o es manté el sistema actual. El porta a porta suposa un estalvi
econòmic i mediambiental molt important per a la ciutat. Hi ha desajustos entre la
recollida selectiva dels comerços i el manteniment dels contenidors per la recollida
general. Proposa que la recollida comercial s’estengui a la recollida de rebuig, que sigui
obligatori, i que no es pugui fer ús dels contenidors públics.
Creu que si el nou contracte no inclou element innovadors i el porta a porta, la seva
durada no pot anar més enllà del 2020. Creu que cal actualitzar l’ordenança general de
neteja i fer campanyes de conscienciació.
Alcalde: De dedicació exclusiva només n’hi ha una. Al govern no li molesta la
convocatòria d’un Ple extraordinari.
Dolors Ligero: Esperaven que hi hagués una primera intervenció de la regidora
delegada. Creu que la preparació del nou contracte té dues parts: una part política per
marcar objectius i estàndards de neteja, i una part tècnica sobre els mitjans per assolir
aquests estàndards. Demana que s’expliquin quin són els estàndards que es proposen. Si
es vol aplicar el porta a porta. Es vol millorar el servei de neteja de l’estiu? Les
papereres es recolliran més sovint a l’estiu i caps de setmana? Es vol millorar la neteja
dels contenidors? Els carrers es netejaran amb aigua, sobret tot a l’estiu? S’ha fixat un
import màxim d’aquest contracte? Es preveu sancionar a l’empresa o rescindir el
contracte en cas d’incompliment? Es comptabilitzarà per hores treballades, com ara, o
per feina feta. L’import del contracte és molt elevat, i de llarga durada, i per això volen
aportar la seva experiència.
L’Alcalde dóna la paraula al portaveu del govern.
Jordi Vilà: Els reptes que planteja aquest contracte són molt alts. El pas de l’acabament
del contracte vigent al nou contracte s’ha fet amb celeritat i seguretat jurídica. El risc de
tenir un ensurt és important. Són contractes d’alta complexitat financera, jurídica i
tècnica. S’hi està treballant des de fa temps. El govern ha actuat amb diligència i
respecte en relació a l’empresa i els seus treballadors. L’herència rebuda és la d’un
contracte que s’està esllanguint. L’anterior govern va donar molt poca informació
respecte aquest contracte.
El govern ha encarregat l’elaboració del nou plec. Quan hi hagi el document provisional
es traslladarà als grups municipals per a les seves aportacions. Els objectius fixats per
Europa es compliran, i el sistema de recollida serà el que decideixi el consistori
democràticament, d’entre els diversos possibles. Veu que els grups de l’oposició també
tenen dubtes sobre la durada del nou contracte. L’actual contracte es va fer fa 8 anys, i
les coses canvien ràpidament. S’ha de preveure una agilitat en la gestió. Recorda que en
el Ple passat l’Ajuntament va aprovar una moció de GdC per potenciar la
conscienciació.

*

Pregunta si es contempla el cost econòmic dels objectius i estàndards que es demanen.
També s’ha de tenir en compte els mals costums socials i l’incivisme. El govern hi està
treballant intensament, i traslladarà la proposta de plec quan disposi del mateix. Reitera
la disponibilitat dels regidors del govern per parlar d’aquest tema amb els grups de
l’oposició. Abans de la contractació es farà participació ciutadana.
S’obre un segon torn d’intervencions.
Elena Delgado: El seu grup defensa la municipalització dels serveis. Es un tema molt
complex. Està d’acord amb l’exposició de GdC. Demana transparència en tot el que fa
referència a aquest contracte. L’alt cost del contracte per l’Ajuntament no es tradueix en
uns carrers nets. Vol saber quines són les persones encarregades de redactar el nou plec.
Demana que es convoqui una comissió per informar a tots els grups municipals. Se’n
torna d’aquest Ple tal com ha vingut. Demana més informació.
Pere Albó: Aquest Ple vol provocar una reacció en el govern, que no s’ha donat del tot.
Que la regidora responsable d’aquest servei encara no hagi parlat es decebedor. Segur
que ho faria bé. Hi veu una manca de transparència. Porten més d’un any governant i
aquest és el principal repte del nou govern. Com és que un servei que s’ha de millorar es
prorroga? Creu que s’està allargant massa. Creu que els serveis tècnics de la casa
podrien haver fet el nou plec. De moment no s’ha demanat la participació de tots el
grups municipals i dels operadors de la ciutat. Creu que hi ha una problema
d’enfocament polític del problema per part del govern i no de la regidora. Volen
participar en l’elaboració d’aquest contracte. Creu que la proposta parteix de la bona fe,
i no d’un intent de desgast del govern. Sobre l’herència rebuda per l’actual govern,
recorda que en l’anterior mandat no tocava licitar el nou contracte d’escombraries. La
transparència i la participació es demana ara.
Jordi Lloveras: Celebra el procés de participació anunciat pel govern. Sobre la durada,
el que ha dit és que si la decisió final és mantenir el sistema de recollida actual, no té
sentit anar més enllà del 2020. Creu que sí cal patir per assolir el 50 % fixat pel 2020.
Reitera la seva preferència pel sistema de porta a porta.
Dolors Ligero: El contracte sol anar més enllà dels 4 anys per la forta inversió que
requereix. Si les bases es traslladen amb prou temps, més d’una setmana, que és el que
els hi solen donar, ja es donen per satisfets amb el Ple d’avui. No s’ha aclarit res sobre
les directrius polítiques, que l’empresa redactora del plec ja hauria de tenir. Espera que
no els hi hagin donat un full en blanc. L’anterior govern no havia de redactar el nou
contracte, i el nou govern ha tingut 15 mesos, i encara no hi ha cap proposta. Si algú es
pot queixar de l’herència són ells, ja que els contracte el van aprovar els tres grups que
ara estan al govern.
Jordi Vilà: Li recorda a la Sra. Delgado que ja fa més d’un any que està el govern, i el
seu deure és informar-se. La governança correspon a tots.
Al Sr. Albó li recorda que el Ple l’ha convocat l’oposició, i són els convocants que
havien de defensar la ponència.
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Al Sr. Lloveras li diu que només es mira la columna dels ingressos, i no la de les
despeses. Els recursos econòmics de l’ajuntament són limitats. Cal un plantejament
econòmic previ.
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A la Sra. Ligero li recorda que l’actual contracte el seu grup el va subscriure amb una
abstenció, i tenien un regidor a la mesa de contractació. El repte és de gran
responsabilitat, el govern l’entoma, i espera que l’oposició també ho faci.
Alcalde: Recorda que el nou regidor de CiU que ara s’incorporarà a l’Ajuntament va
estar present a l’anterior licitació. El títol de l’ordre del dia del Ple el posen els grups
que l’han sol·licitat. Quan es van reunir per parlar d’aquest Ple hi havia convocada una
vaga d’escombraries. El text de la moció no conté cap proposta. L’objectiu inicial
d’aquest Ple era parlar sobre la vaga d’escombraries. S’ha rectificat amb bolígraf la data
de la moció. Aquesta moció no s’aguanta. El govern ha estat diligent en tot moment. No
s’ha trobat res preparat de l’anterior govern. Han hagut de començar de zero. La
voluntat del govern és ser transparents i diligents.

CPISR-1 C Carles Ros i Arpa

CPISR-1 Carles Motas López

