MOCIÓ DELS GRUP MUNICIPAL D'ALTERNATIVA D'UNITAT POPULAR (AUP-CAV-PA) DE
L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PER A LA REALITZACIÓ D'UNA AUDITORIA DE COMPLIMENT DEL
CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA PER PART DE L'EMPRESA
ADJUDICATÀRIA

En els darrers temps, s'han conegut diversos casos de presumptes males pràctiques de les
empreses adjudicatàries de la gestió municipal de les escombraries a diversos Municipis. Per
exemple, Barcelona, Badalona o Sabadell han denunciat les seves corresponents empreses
adjudicatàries ( en el cas de les dues primeres ciutats es tracta de l'empresa FCC, la mateixa que
ostenta la concessió del servei a la nostra ciutat.
En el cas de Barcelona, sembla que l'empresa [FCC] hauria carregat 800.000 de més amb
pràctiques fraudulentes en només un any (i tenint en compte que només té adjudicada la gestió per
3 barris de Barcelona)i. El sistema que es diu que utilitzava era el de mentir sobre les quantitats
recollides per evitar així saltar a un tram superior en que la tona recollida es cobra més barata.
Pel que fa a Badalona, l'Ajuntament ha denunciat l'empresa [FCC] arrel del resultat d'un auditoria
que van encarregar de la gestió feta entre els anys 2010 i 2015. Aquest informe afirmava que
l'empresa hauria cobrat més de 12 milions d'€ de més en concepte de facturacions fraudulentes,
augment de costos de mà d'obra no permesos per la llei, facturació de l'ús de maquinària no
utilitzada realment, etcii.
El cas més recent, el de Sabadell, sembla que implicaria sobre costos de més de 6 milions d'€.iii En
aquest cas, el govern actual de Sabadell afirma que el procés d'adjudicació ja es va fer de manera
fraudulenta: tipificant malament el tipus de contracte per poder-lo fer a 15 anys (+5) enlloc de a 4
anys (+2). A part d'això, també denuncien els sobre costos abans esmentats, obtinguts a través de
pràctiques similars a les de Badalona.

Davant d'aquesta situació, el govern va reaccionar el dia 30/11/2016 afirmant que «no faria cap
auditoria del servei d'FCC perquè confiava en els mecanismes de control propis i no havia detectat
cap anomalia»iv; tancant així la porta a qualsevol investigació a fons sobre el comportament d'una
empresa adjudicatària acusada de presumptes irregularitats en la prestació del servei a
ciutats properes.

Des de l'AUP creiem que cal actuar amb fermesa i fer un pas endavant ja si amb aquesta
demanada auditoria, tenint en compte que no paren de sortir casos i alguns estan directament
relacionats amb l'empresa que ens presta el servei. Per tant, és en l'interès de totes les rubinenques
que el govern s'asseguri que cap empresa està estafant la Ciutat i la seva gent. I a més, creiem que

és una tasca que el govern hauria de fer d'ofici, sobretot per als grans contractes, de manera més
estricta i regular.

Alhora, en tractar-se d'un servei adjudicat per un govern del mateix partit que el govern actual,
creiem que seria adequat i donaria una imatge de voluntat de transparència que l'auditoria en
aquest cas fos externa i desvinculada de qualsevol persona que hagi tingut responsabilitats en la
licitació del servei.
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament de Rubí l’adopció dels següents acords:

1. Encarregar en el termini més breu possible una auditoria totalment externa del
compliment del contracte que l'empresa FCC té amb l'Ajuntament de Rubí fent especial
atenció a l'existència de possibles casos similars als denunciats per altres ciutats en els
darrers mesos.

2. Presentar els resultats d'aquesta auditoria abans del ple d’octubre de 2017.

3. En cas que apareguessin indicis d'irregularitats, demandar l'empresa adjudicatària i iniciar
un procés de rescissió del contracte per incompliment (en cas que encara fós vigent).
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