
 
 

 
 
 
 

MOCIÓ PER AL SEGUIMENT I CONTROL DEL SERVEI DE neteja viària, neteja de platges 
i recollida de residus sòlids urbans 
 

Exposició de motius, 

El servei de neteja viària, neteja de platges i recollida de residus sòlids urbans és un dels 
serveis oferts des de l’ajuntament amb més importància tant pel que fa a la repercussió 
en el benestar dels ciutadans com a la seva significació econòmica. 

Actualment ens trobem en procés de licitació per a la nova contractació d’aquest servei 
que tindrà efectes a partit de l’1 de gener de l’any vinent i amb una vigència prevista de 
5 anys. 

Des d’aquest grup municipal s’han rebut queixes en moltes ocasions per parts de veïns 
i veïnes pel que fa a la qualitat del servei. Tanmateix, no es difícil trobar publicacions en 
les xarxes socials fent referència a aquestes possibles deficiències tant pel que fa a la 
neteja viària com a la recollida de residus sòlids. 

En aquest sentit, hem demanat reiteradament copia de les actes de seguiment de servei 
entre Ajuntament i empresa adjudicatària que tenen precisament com a objectiu 
avaluar el nivell de qualitat. A dia d’avui no hem rebut aquesta informació. 

Tanmateix, en diverses ocasions s’ha debatut en el ple la possibilitat d’estudiar la 
municipalització del servei. 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC- JxPremià, proposen al Ple l’adopció 
dels següents: 

ACORDS 

1- Encarregar a la taula de sostenibilitat l’estudi i seguiment del nou contracte de neteja. 

2- Incloure la revisió periòdica dels indicadors de millora continuada i seguiment del 
servei dins de la mateixa taula de sostenibilitat. 



3- Que la taula es convoqui com a mínim un cop al mes, i que aquesta revisió d’indicadors 
s’inclogui en l’ordre del dia. 

4- Que es facin públics aquests indicadors mitjançant el web municipal. 

5- Aprofitar aquest seguiment per part de la taula de sostenibilitat durant el període del 
nou contracte per coordinar l’estudi de viabilitat pel que fa a la possible municipalització 
de serveis. 
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