
Auditoria del grau de compliment del servei de recollida de residus sòlids 
 

El Govern Municipal porta al plenari del 31 de maig de 2018 una proposta d’ampliació del 
contracte de l’empresa TETMA, empresa concessionària del servei de recollida de residus 
sòlids, per un valor de 14.512,38 €/any IVA inclòs. Esta ampliació suposa afegir al contracte 
els serveis següents: 
 

- Ampliació de recollida porta a porta de paper cartró i envasos lleugers a empreses i 
comerços 3 voltes/setmana. 
El servei que es realitza en l’actualitat a empreses i comerços és, segons el 
contracte, de 2 voltes/setmana pels envasos lleugers i 1 volta/setmana pel 
paper/cartró. Pel que s’hauria d’incrementar 1 volta/setmana pels envasos lleugers i 
2 voltes/setmana pel paper/cartró. 

- Agranar mecànicament La Sella 2 voltes/setmana. 
 
Al plenari del 31 d’agost de 2017 es va portar al Plenari una proposta molt similar. Aquella 
proposta tenia exactament el mateix preu que la que se’ns presenta ara. I respecte els 
serveis incloïa el mateix excepte la feina d’agranar mecànicament La Sella 2 
voltes/setmana. Eixa proposta es va tombar amb el vot contrari dels grups de l’oposició amb 
alguns arguments comuns pel que feia al grau de compliment del contracte per part de 
l’empresa concessionària del servei. 
 
Des d’aleshores, no ens sembla que haja canviat el grau de compliment del contracte per 
part de l’empresa. Almenys no en tenim constància a pesar d’haver manifestat aquells 
dubtes sobre els que no hem rebut més informació. I el fet que pel mateix preu de la 
proposta de fa uns mesos, s’oferisquen ara més serveis, fa dubtar més que el preu i la 
inversió que faça l’empresa per acomplir el servei siguen adequats. No hi ha cap concreció 
en la proposta pel que fa a de quina manera executarà l’ampliació del servei. Va a 
contractar més treballadors/es? O seran els mateixos però descansant menys? Es 
ressentiran les altres obligacions de l’empresa per acomplir les noves? 
 
Per tot això, i tenint en compte que els serveis que es proposen ampliar són una necessitat 
pel comerç local, com també és necessari defensar els drets de les treballadores i 
treballadors, vetllar per la bona gestió dels recursos econòmics municipals i vetllar pel 
compliment del contracte adquirit amb la concessionària, el Ple de l’Ajuntament de 
Pedreguer adopta els següents ACORDS: 
 
1- Elaborar un informe detallat que prove el compliment de les obligacions de l’empresa 
concessionària del servei. I que participe en la seua elaboració tant els tècnics municipals 
corresponents com els treballadors/es municipals que per la seua feina puguen conèixer 
l’estat d’eixes obligacions. 
2- Que s’aporte als grups municipals informació clara sobre la situació dels treballadors/es 
de la concessionària que participen del servei de recollida de residus urbans a Pedreguer. 
En concret: 

2.1 Llistat d’estos treballadors/es, la categoria laboral que tenen, conveni que se’ls 
aplica i percentatge de jornada que treballen en cas que no siga completa. 



2.2 Organització d’horaris dels treballadors i treballadores anual. Tenint en compte 
vacances, descansos i hores extra. En cas que el nombre de treballadors/es de la 
plantilla haja canviat al llarg de la concessió, de quina manera ha canviat la 
distribució d’horaris. 
 

3- Que amb tota la informació anterior, es realitze una trobada entre els representants de 
l’empresa concessionària, grups municipals i treballadors municipals que puguen tindre 
coneixement del grau de compliment del contracte, per tal de fer tots els aclariments 
necessaris dels dubtes que es puguen tindre. 
4- Que posteriorment l’empresa concessionària aporte un nou pressupost detallat amb 
informació sobre l’increment d’hores dels treballadors que realitzen la recollida de residus al 
poble per tal de fer els nous serveis, així com els altres costos i el benefici industrial. 
5- L’Ajuntament es compromet a buscar altres opcions per tal de satisfer les necessitats 
dels veïns, veïnes i comerciants de Pedreguer en cas que totes estes comprovacions no 
resulten satisfactòries. 
6- Portar a Plenari les noves propostes quan s’hagen aclarit els punts anteriors i tan 
prompte com siga possible. 


