
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
 

L’Ajuntament de Salt obre un expedient a l’empresa 

concessionària del servei de neteja viària i recollida 

d’escombraries per l’incompliment dels serveis 

mínims 
S’insta les dues parts en conflicte, empresa i treballadors, a tornar a seure a la taula de 

mediació fins que hi hagi un acord i s’aixequi la vaga indefinida 
 

Des del consistori, respectant el dret legítim a vaga, s’ha exigit a l’empresa que 

immediatament netegi la brossa que hi ha acumulada al carrer fruit de l’incompliment dels 

serveis mínims 
 

Si aquesta incompliment no es resolt des de l’Ajuntament s’aplicaran solucions per garantir 

la mobilitat de les persones i vehicles i evitar problemes de salut pública seguint les 

obligacions que estableixen els serveis mínims 
  

L’Ajuntament de Salt ha obert un expedient a l’empresa concessionària del servei de neteja 

viària i recollida d’escombraries, FCC Medio Ambiente, per l’incompliment dels serveis mínims 

decretats per la Generalitat per la vaga indefinida iniciada el 25 de desembre. Al mateix temps, 

des del consistori s’ha requerit l’empresa a retirar immediatament la brossa que hi ha acumulada 

al carrer i que és fruit de l’incompliment d’aquests serveis mínims segons deixen palès les 

auditories medi ambientals que s’estan realitzant diàriament. 

 

Si aquest incompliment no es resolt, des de l’Ajuntament s’aplicaran solucions per garantir la 

mobilitat de les persones i vehicles i evitar problemes de salut pública seguint les obligacions 

que estableixen els serveis mínims i que cap de les dues parts implicades en el conflicte laboral, 

empresa i treballadors, van impugnar i els van donar per bons i assumibles.  

 

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha explicat que “respectant el dret a vaga, des de 

l’Ajuntament com hem explicat des del primer dia hem de comprovar si es compleix amb 

els serveis mínims i aquest fet, tal com demostren les auditories que s’han enviat a 

Treball, no s’està produint”. 

 

Viñas afegeix que “si aquest incompliment es perllonga i immediatament no es cobreix, 

aplicarem les mesures que calgui per donar compliment als serveis mínims perquè estem 

aquí per garantir els drets i necessitats dels nostres veïns i veïnes”.  

 

Des del consistori es torna a lamentar aquesta situació i que durant la taula de mediació 

d’aquest dimarts 28 de desembre no s’arribés a cap acord. En aquesta línia, s’emplaça les dues 

parts implicades, empresa i treballadors, a replantejar les seves posicions per tal de poder 

reprendre la mediació immediatament i no aixecar-se de la taula fins que hi hagi una solució que 

permeti aixecar la vaga.. 


