
SOL.LICITUD DE COMPAREIXENÇA URGENT PEL SERVEI DEFICIENT 

D’ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA A SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 

 
Davant la situació reiterada en la prestació deficient dels serveis de recollida selectiva i 

neteja viària per part de l’ajuntament de la ciutat, el grup municipal de Junts a Sant 

Feliu de Guíxols: 

EXPOSEM 

▪ Que durant els darrers anys havíem vingut registrant situacions de deficiència en 
el servei de neteja viària i escombraries que l’ajuntament presta als ciutadans. 

 

▪ Que aquest servei costa als ciutadans 4,4 milions d’euros anuals i representa el 
contracte de serveis més gran del pressupost de l’ajuntament. 

 

▪ Que els partits i l’alcalde de l’actual govern de la ciutat fa 8 anys que gestionen 
el consistori i a cada petició d’explicacions sobre les situacions d’incompliment 
del servei, referenciaven les mancances del servei a la necessitat de licitació d’un 
nou contracte d’escombraries 

 

▪ Que aquest nou contracte d’escombraries està adjudicat des del segon semestre 
de 2021 amb un increment del seu preu anterior en més de 400 mil euros i 
adjudicat a la mateixa empresa que venia prestant el servei. 

 

▪ Que el cost per habitant del nou contracte de recollida selectiva i deixalles és un 
20% superior a la mitjana provincial i el de neteja viària ho és un 300% de més. 

 

▪ Que fa unes setmanes el govern municipal va autoritzar que s’afegís a aquest 
nou contracte, un escreix de prop de 400 mil euros més. 

 

▪ Que per la mateixa època de l’adjudicació d’aquest nou contracte, l’ajuntament 
adjudicava un altre contracte pel control i auditoria del futur servei per 56.607 
euros anuals. 

 

▪ Que durant aquesta temporada d’estiu la ciutat i els seus visitants constatem que 
s’estan tornant a observar els mateixos problemes en el servei d’escombraries i 
de neteja viària que abans de l’adjudicació del nou contracte. 

 

 
SOL.LICITEM 

▪ La compareixença urgent de la regidora delegada Tili Ribera per tal que pugui: 

o Donar explicacions a la ciutadania dels motius que estan portant a la 

prestació deficient d’aquest servei bàsic que l’ajuntament ha de donar als 

veïns i visitants. 

o Donar a conèixer la opinió de l’empresa de supervisió contractada a 
efecte de controlar el compliment d’aquest contracte. 

o Donar a conèixer les actuacions detallades que el govern està portant a 

terme així com una data concreta en la que garanteix que aquestes 

situacions no es tornaran a produir. 

 

 
Grup municipal de JUNTS 

Sant Feliu de Guíxols, 23 de setembre de 2022 


