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MOCIÓ PROPOSANT LA CELEBRACIÓ D’UN PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI
SOBRE NETEJA, RESIDUS, INCIVISME I SOBRE EL MODEL DE GESTIÓ. PER
ESTABLIR MESURES EFICIENTS PER ACABAR AMB LA BRUTÍCIA I L’INCIVISME A
L’HOSPITALET
La neteja de la ciutat i l’incivisme són alguns dels temes que preocupen als ciutadans de
l’Hospitalet segons indiquen recurrentment els baròmetres municipals.
En els darrers anys, i especialment en els darrers mesos d’estiu els ciutadans i ciutadanes
han manifestat reiteradament les seves queixes per l’augment de la brutícia i de l’incivisme a
la ciutat (Contenidors plens, brutícia en parcs i carrers, males olors, escombraires fora dels
contenidors, males herbes que han crescut en diferents carrers...)
Tot i l’esforç que realitzen els treballadors/es del servei de la neteja i recollida de residus a
l’Hospitalet es continuen percebent greus mancances de planificació de l’empresa que
gestiona el servei de neteja de la ciutat.
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat ha de garantir un entorn més net i
saludable que redundi també en una bona imatge de la ciutat.
Atès que les mesures i campanyes de l’Ajuntament contra l’incivisme i de millora de la neteja
han estat insuficients.
Atès que diferents grups polítics, associacions de veïns i entitats socials han expressat el
seu descontentament amb l’empresa FCC que realitza el servei de neteja a la ciutat
Atès que diferents municipis de l’entorn metropolità han obert expedients sancionadors al
servei de FCC per incompliments i mancances del servei.
Atès que l’equip de govern de la ciutat va rebutjar una moció pe fer una auditoria externa
per determinar el grau de compliment de l’actual contracta.
Atès que la contracta de recollida de residus municipals, neteja viària i neteja de
clavegueram és la contracta més important de l’Ajuntament.
Atès que aquesta és una contractació d’un importantíssim volum econòmic en els
pressupostos municipals.
Atès que en poc més d’un any finalitzarà la contracta de recollida de residus municipals,
neteja viària i neteja del Clavegueram a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) del
període 2011-2020.
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Atès que és necessari davant la greu situació de l’estat de la neteja i l’augment de l’incivisme
és necessari que s’obri un debat en profunditat entre els diferents actors polítics, socials i
veïnals per buscar solucions i grans consensos per tal de revertir la situació actual.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Instar a convocar un Ple municipal extraordinari i monogràfic sobre la neteja,
clavegueram, recollida de residus i el seu model de contracta, i l’incivisme.
Segon.- Instar que en aquest ple extraordinari també puguin expressar l’opinió i les seves
propostes les diferents entitats veïnals, socials i ciutadanes de la ciutat.
Tercer.- Instar al govern municipal que subministri als grups polítics municipals i
associacions de la ciutat la suficient informació tècnica i dades sobre el servei actual i les
accions de reforç, control i avaluació realitzades durant el present mandat.
Quart.- Instar a les forces polítiques, veïnals i socials que el Ple de Municipal extraordinari i
monogràfic sobre la neteja serveixi per establir amplis consensos i propostes d’actuació per
millorar la neteja a l’Hospitalet i combatre l’incivisme.
Cinquè. Que l’Ajuntament conjuntament amb les entitats representades en Consell de
Ciutat obri un procés participatiu per tal que la ciutadania decideixi sobre la municipalització
del servei de neteja i de recollida de residus de l’Hospitalet.
Sisè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
F.A.V. de l’Hospitalet, a totes les A.V. de l’Hospitalet, CCOO, UGT i CATAC-IAC de
l’Hospitalet, a PIMEC i AEBALL de l’Hospitalet, a FCC, als sindicats amb representació a
FCC, Als grups Polítics del Parlament de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i la Federació
de Municipis de Catalunya.
Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Portaveu del Grup Polític d'Esquerra Republicana de Catalunya

Antoni Garcia i Acero
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