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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSEL L COMARCAL DEL SEGRIÀ   

Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2015 
Caràcter:  extraordinari  
Data: 17 d’abril de 2015 
Horari: de les deu a dos quarts d’onze del matí 
Lloc:  sala de sessions del Consell Comarcal  
 
Hi assisteixen 
President Pau Cabré Roure 
Vicepresidenta primera Neus Ramonet Sucarrat 
Vicepresident segon Jaume Revés Esteve 
Conseller portaveu PSC Pasqual Izquierdo Torres 
Conseller portaveu CIU Joan Busquets Saz 
Conseller portaveu PP Josep Maria Palau Llobera 
Conseller portaveu ICV Pere Agusti Exposito Gilart 
Conseller adjunt PSC Francesc Torres Arnó 
Conseller/a Comarcal Jaume Carles Canelles Arque 
 Esperança Casas Diaz 
 Miguel Carlos Català Visa 
 Marina Forcada Escarp 
 Francisco Gonzalez Cascon 
 Salvador Huguet Besó 
 M. José Invernon Modol 
 Isidro Mesalles Mayora 
 Alexandre Mir Fo 
 Beatriz Obis Aguilar 
 Ricard Pons Pico 
 Jesus Luis Quiroga Eguillor 
 Emmanuelle Samper Ortiz 
 Mario Urrea Marsal 
 Maria Teresa Vilella Torrelles 
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
Ferran de Noguera i Betriu, gerent 
Cristian Cimadevilla Magri, interventor 
 
Excusen assistència 
Josep Barberà Morreres 
 
No assisteixen 
Benjamí Bosch Torres 
Rosa Maria Caselles Mir 
Montserrat Mayos Charles 
Juan Sabaté Aresté 
Manel Català Ros 
Josep Ramon Mangues Jaime 
Elisa Torrelles Tormo 
Simeó Abad Moliné 
Montserrat Torres Massot 
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Ordre del dia 
 
1. Proposta de resolució del contracte de recollida de RSU i FORM per raons d’interès públic 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Proposta de resolució del contracte de recollida  de RSU i FORM per raons d’interès 
públic 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal en sessió del 18 de març del 2015 acordà per unanimitat 
proposar la resolució del contracte de recollida de RSU i FORM per mutu acord i en base a raons 
d’interès públic a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, i vistos els informes de 13 de 
febrer de 2015 de Secretaria i de 23 de febrer de 2015 de Gerència, Secretaria i Intervenció 
(annex 1 de la  proposta), i  resta de documentació que obra en l’expedient, 
 
Atès que atorgada audiència al contractista, en data 1 d’abril del 2015 aquest presenta 
al·legacions (annex 2 de la proposta), fonamentades en la manca d’acord i en la  manca de 
justificació de l’ interès  públic per a que es procedeixi a la resolució, 
 
Atès que no es pot procedir a la resolució d’un contracte de mutu acord si una de les parts s’hi 
oposa per la qual cosa i mantenint-se la raó de fons que és l’interès públic cal iniciar de nou 
expedient de resolució, 
 
Vist l’informe de Secretaria del 13 d’abril del 2015, informe del tècnic de medi ambient del 13 
d’abril que justifica l’interès públic de la resolució, i resta d’informes que conten a l’expedient, 
informes xxx  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Habitatge, Territori i 
Sostenibilitat del 17 d’abril del 2015, 
 
A proposta del president el Ple acorda per 9 vots a favor del grup de CiU, 3 vots a favor del grup 
del PP, 2 vots a favor del grup d’ERC, 8 vots d’abstenció del grup del PSC i 1 vots d’abstenció del 
grup d’ICV el següent:   
 
Primer. Proposar la resolució anticipada de la pròrroga del contracte de recollida de RSU i FORM 
a l’empara de l’article 167, lletra b) del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny que aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic, per concórrer motius suficients d’interès públic i 
amb els efectes , si escau, de l’article 169. 4 de la TRLCAP. 
 
Segon. Atorgar audiència al contractista pel termini de quinze dies a l’efecte de que al·legui el que 
consideri convenient al seu dret, i perquè faci proposta de la indemnització que si escau li 
correspongui. 
 
Tercer. Facultar el president per procedir, quan escaigui, a la devolució de la garantia definitiva del 
contracte.      
 
Quart. En cas que hi hagi oposició del contractista a la resolució, elevar l’expedient a la Comissió 
Jurídica Assessora a l’efecte que emeti informe. Si no hi ha al·legacions considerar 
automàticament resolt el contracte. 
 
El president diu que s’ha intentat el mutu acord amb l’empresa que actualment està fent el servei 
de recollida però que ha presentat al·legacions; continuen existint les raons d’interès públic. 
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El Sr. Pasqual Izquierdo diu que el grup del PSC pensa que ara no és el moment de la licitació; ja 
la farà la propera corporació comarcal i proposa llegir fil per randa el contracte que tenim ara i 
exigir a l’empresa que aquests dos anys que queden de contracte que faci un bon servei i desprès 
dels dos anys, quan acabi la pròrroga licitar-ho  perquè, sinó ens avoquem a un judici amb FCC, 
com va passar amb l’ajuntament de Lleida i deixar una herència com aquesta, és una càrrega per 
tant el vot del nostre grup serà l’abstenció.  
 
El Sr Josep Ma Palau diu que el grup del PP sempre ha estat coherent i sempre ha estat a  favor 
de la licitació pública per interès públic; ens estem contradient a cada moment per tant ho voldríem 
deixar acabat d’una vegada i deixar-ho solucionat a la propera corporació i creiem que aquesta és 
una manera de fer-ho.  
 
La Sra. Neus Ramonet explica que a meitat de legislatura hi va haver canvi de consellers i que per 
tant no van viure de primera mà, els condicionants que hi van haver.  Tenim en aquests moments 
un projecte molt bo i tenim una realitat al carrer que és una manca de servei. El nostre grup serà 
coherent i votem a favor perquè realment hi ha interès general i també tenim l’opció de la nul·litat.  
 
El Sr. Joan Busquets diu que vot del grup de CiU és a favor; si ho deixem als propers consellers 
tal com està ara, encara és més embolicat perquè la selectiva i la FORM no estan correctes; l’únic 
que es pot prorrogar és la recollida de RSU i sinó aprovem la resolució i volem donar un bon 
servei a la ciutadania tindrem contenidors de dos tipus i dos sistemes de recollida a la comarca. 
 
I  sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que redacto aquesta acta. 

 

Vist i  Plau   
 El president   
  

   

          
         Pau Cabré Roure 


