
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
 

Treball clarifica els serveis mínims a l’empresa de 

neteja viària i recollida d’escombraries i avala 

l’incompliment que denuncia l’Ajuntament 
 

Basant-se en les auditories de l’Ajuntament i en un informe del departament de Salut, Treball 
estableix que “per garantir la salubritat del municipi i la salut dels ciutadans, l’Ajuntament pot 
adoptar la decisió de contractar el servei amb una altra empresa per garantir els serveis 
mínims” 
 

L’alcalde, Jordi Viñas, exigeix a l’empresa que s’hi posi immediatament per solucionar els 

efectes dels incompliments i avança que “si no reaccionen ens veurem amb l’obligació 

d’actuar dins l’àmbit dels serveis mínims tal com ens legitimen els informes que hem rebut 

de la Generalitat” 

 

Els departaments de Treball i Salut han emès durant les darreres hores els seus respectius 

informes i aclariments on s’avala les denúncies de l’Ajuntament de Salt respecte als 

incompliments dels serveis mínims en la vaga del servei de neteja viària i recollida 

d’escombraries que es va iniciar el 25 de desembre. La Generalitat s’ha pronunciat després 

d’avaluar i estudiar els informes mediambientals, sanitaris i policials que des del consistori 

saltenc se’ls han fet arribar des del dia 27 de desembre. Des de Salut, durant les darreres 

hores, també s’ha fet una inspecció presencial a la ciutat. 

 

Treball, basant-se en les auditories enviades per l’Ajuntament i els informes de Salut ha 

decretat que:  

 

“Per garantir la salubritat del municipi i la salut dels ciutadans, i emparant-se en el no 

compliment del servei per part de l’empresa contractista, l’Ajuntament podria adoptar la 

decisió de contractar el servei amb una altra empresa seguint el procediment administratiu 

que correspongui. La contractació s’hauria de limitar al compliment dels serveis mínims” 

  

Per la seva banda, Treball també ha notificat a l’Ajuntament i l’Empresa els aclariments dels 

detalls sobre els serveis mínims que avalen les denúncies del consistori on s’afirmava que 

no s’estaven complint. 

 

“Tots els casos (rebuig, fracció orgànica i selectiva), si durant les diferents jornades de 

recollida d’escombraries no s’haguessin retirat totalment, s’haurà de continuar durant les 

jornades següents fins a la retirada total” 

 

 

 

 



Amb els informes de Treball i Salut a la mà, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha exigit que 

“immediatament l’empresa posi fil a l’agulla per resoldre aquest incompliment dels 

serveis mínims que estan provocant greus problemes de mobilitat i salubritat per als 

veïns i veïnes de Salt”. 

 

“Respectem el dret de vaga, però tal com hem reiterat des del primer dia de l’aturada, 

hem fiscalitzat i documentat que no s’estan complint amb els serveis mínims 

decretats per Treball”, afirma Viñas que també recorda que “estem aquí per garantir i 

defensar els drets dels nostres veïns i veïns i, si l’empresa no actua per resoldre les 

disfuncions que ha provocat el seu incompliment, ens veurem amb l’obligació i amb 

tot el dret d’actuar. Ens avalen els informes i aclariments que hem rebut a 

l’Ajuntament i que també ja té l’empresa”. 

 

Des de l’Ajuntament es torna a instar les dues parts implicades en aquest conflicte laboral, 

l’empresa concessionària (FCC Medio Ambiente) i els treballadors, a tornar immediatament 

a la taula de mediació, amb propostes justes i assumibles per tothom i que no s’aixequin de 

la taula fins que hi hagi un acord que permeti aixecar la vaga.   

 

 

 

 
 


