
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
 

Acord per desconvocar la vaga de neteja viària i 

recollida d’escombraries de Salt 
 

L’alcalde, Jordi Viñas, valora que s’hagi arribat a un acord amb “propostes justes i 

assumibles que no hipotequen els pressupostos municipals i que permetran no aplicar cap 

increment d’impostos per aquest motiu” 
 

L’Ajuntament promourà una modificació de la taxa d'escombraries per no cobrar als veïns i 

veïnes els dies que no s’ha prestat el servei durant el període de la vaga 
 

Aquest mateix dissabte s’ha posat en marxa un dispositiu especial, matí i tarda, per 

recuperar la normalitat al més aviat possible 

 

La vaga del servei de neteja viària i recollida d’escombraries de Salt s’ha desconvocat 

aquesta matinada després de l’acord al qual han arribat les dues parts implicades en el 

conflicte laboral, l’empresa concessionària (FCC Medio Ambiente) i treballadors, durant la 

quarta taula de mediació que s’ha dut a terme al departament de Treball. 

 

Des de primera hora del matí s’ha iniciat un servei extraordinari de neteja, matí i tarda, per 

poder recuperar la normalitat. Ja s’està retirant tota la brossa acumulada i els voluminosos 

per, immediatament, iniciar la neteja viària a totes les àrees afectades. 

 

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha valorat positivament que “les dues parts implicades en 

el conflicte, tal com els hem instat des del primer dia, hagin arribat a un acord amb 

propostes justes i assumibles que no hipotequen els pressupostos municipals i que 

permetran no aplicar cap increment d’impostos per aquest motiu”. 

 

Viñas també ha agraït la paciència i comprensió de la ciutadania i ha explicat que “des de 

l’Ajuntament promourem una modificació de la taxa d'escombraries per no cobrar als 

veïns i veïnes els dies que no s’ha prestat el servei durant el període de la vaga”.  

 

Aquesta modificació permetrà aplicar aquesta bonificació al primer rebut de l’any 2023 

perquè es tracta d’una taxa que es merita anualment i que s’aprova durant les ordenances 

fiscals. 

 


