
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA QUE O CONCELLO ATENDA

AS DEMANDAS DO PERSOAL TRABALLADOR DO SERVIZO MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello

de Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O pasado 14 de setembro de 2020, hai 1 ano e 2 meses, o comité de empresa da concesionaria

URBASER S.A., que actualmente xestiona a recollida de residuos sólidos urbanos no noso municipio,

comunicou por escrito ao Concello de Santiago a súa preocupación pola situación do servizo. Nese

documento recollía toda unha serie de faltas ou irregularidades que se estaban a producir, relativas á

falta de persoal, a insuficiente cobertura do servizo, o nulo ou escaso mantemento e limpeza de

contedores. ou as graves eivas e faltas de material e maquinaria.

O grupo municipal de Compostela Aberta trasladou ao Pleno esta denuncia do persoal traballador

deste servizo municipal e naquela altura a concelleira Mila Castro afirmou que “os servizos de

inspección municipal non avalaban de ningunha maneira as irregularidades que se expoñen nesta

pregunta”. Tamén naquel momento, a concelleira realizou unha optimista predición dos prazos de

licitación do novo prego -que levaba xa 6 meses sen contrato, polo tanto agora xa son 20 meses do

servizo funcionando a través de ordes de continuidade- que pasado máis dun ano ainda non está

resolto nin adxudicado.

Consonte con esta falta de iniciativa política, que roza a connivencia e complicidade cos intereses da

empresa concesionaria, moitas veces transparentada nas declaracións do alcalde atribuíndo ao

incivismo da veciñanza a situación da recollida do lixo e ignorando as peticións de xuntanzas do

persoal traballador mais nunca asumindo responsabilidades, a representación sindical volve a

alertarnos da insostible situación pola que está pasando o servizo e o propio persoal que o presta.

Así, hoxe estamos alertados da falta de ata 20 persoas menos contratadas das que marcan os pregos,

de 6 baixas que non se cubren, de que só hai unha barredora pasando o Ensanche, de que só hai

outra única barredora pasando a zona vella, de que xa vai para 4 meses que está precintada unha illa
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de contedores en Frei Rosendo Salvado, de que os 136 contedores soterrados existentes en Santiago

carecen de mantemento, de que só hai 2 camións traballando ao tempo que outros 6 están parados,

de que a única barredora que hai nin tan sequera limpa ben e que só sae para “que se vexa”, de que

de 3 lava-beirarruas só se está usando 1, de que hai máis de ano e medio que non se lava un

contedor no rural, de que hai máis de 8 meses que non se lavan contedores na zona urbana, de que

os dous vehículos eléctricos adquiridos durante o goberno de CA xa non se usan, de que as 2

moto-barredoras existentes están paradas, de que as dúas furgonetas que existen non teñen

mantemento e están paradas, ou de que os camións perden líquido e lixo constantemente.

Unha situación insostible que, ademais, está a mermar tanto a calidade do servizo como, o que ainda

é máis grave, está a pór en risco a saúde laboral, a integridade física do persoal traballador deste

servizo municipal, por causa da precariedade de recursos humanos así como na falta de mantemento

de toda a maquinaria e nomeadamente as illas de contedores.

A todo isto únese que o novo prego para a licitación do servizo de recollida do lixo e limpeza viaria vai

impedir, na práctica, que Santiago logre os obxectivos fixados pola Unión Europea en canto a

recuperación e reciclaxe dos residuos. Para cumprir a directiva europea de residuos de 2018, que

sinala que en 2030 os concellos deberán recuperar o 60% dos desperdicios que xeran, polo que será

imprescindible apostar pola compostaxe para o tratamento dos restos orgánicos, e o Goberno local fai

xusto o contrario nestes pregos. E precisamente a limitación da compostaxe é unha das poucas

cuestións que o actual goberno mudou nos pregos que recibiu feitos no anterior mandato municipal,

durante o goberno de Compostela Aberta, un único cambio efectuado, para peor, no que, por riba,

perderon dous anos. Un atraso que para nada está xustificado, porque o Goberno do PSOE introduciu

poucos cambios nas condicións da licitación, conservando propostas que nós deixaramos planificadas

como as illas de quita e pón na cidade histórica, a recollida porta a porta de residuos orgánicos para

grandes produtores, ou os vehículos específicos de recollida para a zona vella.

O goberno do PSOE, e de Bugallo, volve deixar a Santiago atrás no que tén que ver coa xestión dos

residuos, tal e como fixo xa no ano 2003 cando decidiu someterse ao modelo Sogama e impediu a

construción dunha planta comarcal de compostaxe que tería sido máis rendible económica e

ambientalmente. Agora, o acalde Bugallo volve novamente a fiar todo a Sogama, malia que este

modelo xa tén demostrado o seu fracaso, porque nin recicla, nin recupera, nin dá abasto para tratar

todo o lixo que recibe, como moi ben sabe a veciñanza da Grixoa por todo o que levan sufrido coa

canteira de Miramontes. Outro dos cambios que o PSOE introduciu nos pregos tén que ver co modelo

de contedores que se esixen ás empresas que opten ao contrato. Así, insístise en apostar polas illas

soterradas, ao contrario do que se prevía nos pregos elaborados por CA, un modelo que, como se vén

demostrando nos últimos anos, só dá problemas tanto para a súa montaxe como para o seu

mantemento. Un modelo máis caro e ineficiente, que non evitará contedores en superficie porque non

hai illas con espazo previsto para o quinto contedor.

En conclusión, unha visión desfasada da xestión dos residuos nun momento de mudanzas imparables
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neste ámbito, e que fará ademais que Santiago perda definitivamente ese tren cunha adxudicación que

estará vixente, polo menos 10 anos. Ao respecto, CA prevía unha licitación por 5 anos, tal e como

prevé a Lei de Contratos, que permite ampliar ese prazo só por causas moi xustificadas. Un novo

contrato que vai supór un freo na boa evolución que estaba a ter Santiago en canto ás políticas

ambientais e de tratamento dos residuos, froito do traballo desenvolvido no pasado mandato cando se

logrou o récord de recollida selectiva na historia do Concello, malia o incremento no total de lixo

recollido, grazas a programas como os de compostaxe individual e comunitaria, a recollida porta a

porta de vidro nos locais de hostalería da cidade histórica, o aumento dos contedores de vidro, as

campañas de recollida de envases lixeiros nos locais de hostalería do Ensanche, o incremento dos

puntos de recollida de aceite doméstico, ou a instalación de colectores para a recollida de roupa

usada. Ademais do impulso que se lle deu ao programa Tropa Verde, que vén recibido múltiples

recoñecementos nos últimos anos.

Tendo en conta todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta para debate

plenario, o seguinte ACORDO:

1. Trasladar, a través do Comité de Empresa, a todas as persoas traballadoras do

servizo municipal de recollida de resíduos e limpeza, a solidariedade e o apoio

do Pleno da corporación municipal do Concello de Santiago diante das súas

xustas reivindicacións en materia de saúde e prevención de riscos laborais

2. Esixir á empresa URBASER que cumpra cos termos indicados na ordé de

continuidade asinada, pola concelleira Milagros Castro, o 2 de Abril de 2021

que literalmente indica que a prestación debe continuar “nas mesmas

condicións baixo as que o viña facendo de conformidade co contrato anterior”.

3. Urxir ao goberno municipal a facer públicos os informes e relatorios de control

da prestación do servizo municipal de recollida, sobre toda a etapa na que se

está a desenvolver sen contrato e mediante unha orde de continuidade

4. Axilizar a posta en marcha do novo contrato, por ser unha necesidade

inminente da cidadanía e para evitar as posibles sancións que poda recibir o

Concello de Santiago por non ter o 5º contedor instalado no ano 2022

Santiago de Compostela, 17 de Novembro de 2021

Xan Duro Fernández

Concelleiro do Grupo Municipal de Compostela Abeta

Á ATENCIÓN DO ALCALDE DE SANTIAGO
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