
 

ACTA  NÚM. 14 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2011  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 4 d’octubre de 2011, a les vuit del matí es 
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament, sota  la 
presidència de  l’alcalde,  Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS, amb l’objecte 
de celebrar sessió extraordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al 
dia d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs.  Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà, 
Núria Fité i Grabalosa, Estanis Vayreda i Puigvert,  Miquel Àngel Zarza i Aibar, 
Maria del Mar Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, J osep Ferrés Corominas, Anna 
Maria Linares i Bravo, Josep Guix Feixas, Antoni Ba ch Plaza, Veva Ruiz Teixidor, 
Albert Rubirola Sirvent, Adriana Serra Piñana, Mois ès Font Casademont, Pere 
Gómez i Inglada, Clara Casanovas i Sarsanedas, Júli a Sala Esteban. 
 
Excusen la seva assistència els Srs. Jaume Mir Bagó, Ignasi Mulleras Vinzia. 
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . 
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí , i el Gerent de 
l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell . 

 
NÚM. 1.- CONTRACTACIÓ .- RESOLDRE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 

CONTRACTACIO  I ESCRIT D’AL·LEGACIONS  EN RELACIÓ A  L’ACORD 
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA RECOLLIDA DE D EIXALLES I 

NETEJA VIÀRIA.  
 

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 29 d’agost de 2011 va acordar  resoldre  
adjudicar el contracte de gestió dels serveis públics municipals de recollida deixalles i 
neteja viària a la UTE “Instal·lacions, Gestió, Formació i Assessorament, SA “ i 
“Urbaser, SA”.  
 
En  data 29 de setembre de 2011, Registre d’Entrada núm. E2011007220 l’empresa 
“Fomento de Construcciones y Contratas,SA” presenta recurs especial en matèria de 
contractació contra l’acord anteriorment esmentat.  
 
En data 21 de setembre de 2011 es trasllada còpia del recurs presentat a totes les 
empreses licitadores per tal que en el termini de 5 dies hàbils (que finalitzava el dia 27 
de setembre) poguessin presentar al·legacions.  
 
En data 23 de setembre de 2011, Registre d’Entrada núm.  E2011007332 la UTE. 
“IGFA,SA- URBASER,SA” presenta un escrit d’al·legacions en relació al recurs 
especial en matèria de contractació presentat per “Fomento de Construcciones y 
Contratas,SA”. 
 
S’han emès en relació als escrits esmentats els informes dels Serveis Tècnics 
corresponents i també informe jurídic. 
 
Vist l'expedient administratiu núm. CCS12011000008 i antecedents corresponents, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 



 

Primer.-  Aprovar els informes tècnics i jurídics emesos en relació al recurs i escrit 
d’al·legacions presentats contra l’acord d’adjudicació definitiva de la gestió dels serveis 
públics municipals de recollida de deixalles i neteja viària d’Olot, i en base a ells, 
 
Segon.- Desestimar en la seva integritat el recurs especial en matèria de contractació 
presentat per l’empresa “Fomento de Construcciones y Contratas,SA “ contra l’acord 
d’adjudicació definitiva de la licitació esmentada.  
 
Tercer.- Estimar parcialment  l’escrit d’al·legacions presentat per la UTE “IGFA,SA- 
URBASER,SA” en relació al recurs abans citat. 
 
Quart.- Ratificar en els seus termes l’acord del Ple del 29 d’agost de 2011 en el que 
s’adjudica a la UTE “INSTAL·LACIONS, GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT, 
SA” i “URBASER,SA”  la gestió dels serveis públics municipals de recollida de 
deixalles i neteja viària d’Olot. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords a les empreses licitadores, amb trasllat dels 
informes. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És un punt amb què definitivament donem fi al pas per aquest 
Ple d’un tema molt important com és la concessió de la recollida d’escombraries. S’han 
presentat una vegada més al·legacions, tant tècniques com jurídiques, però que varien 
molt i molt poc de les al·legacions que ja s’havien presentat en una primera instància. 
 
La proposta dels tècnics, tant dels tècnics en recollida de residus com dels tècnics 
jurídics de l’Ajuntament desestimen i  raonen detalladament perquè desestimen totes 
aquestes al·legacions, tant de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas com 
d’Igfa Urbaser i per tant a nosaltres ens sembla que després d’haver seguit tots els 
tràmits pertinents, seguint els terminis que marca la llei i raonant els criteris tècnics que 
s’han establert, portem a Ple resoldre definitivament aquest recurs especial; deixar 
sense efecte la suspensió que hi havia en aquests moments sobre el procès, i per tant 
posar en marxa el tema d’assignar ja definitivament aquesta nova concessió de la 
recollida d’escombraries. 
 
En principi estem reunits única i exclusivament per això.  
 
Intervé el Sr. Guix. Una cosa molt simple, sembla que la llei preveu que hi ha d’haver 
una Comissió arbitral al Govern de la Generalitat perquè faci d’àrbitre en aquests 
casos de conflicte entre les parts, i en tot cas segons em va informar la Sra. Secretària 
que sembla que aquesta Junta arbritral encara no s’ha constituït i tècnicament no és 
possible de portar-li. En tot cas instar a la Generalitat que si això ho preveu la llei que 
ho posi en marxa i així nosaltres estaríem més descarregats de responsabilitat. 
 
Intervé la Sra. Secretària. Només puntualitzar que no és tant una Junta arbitral sinó un 
òrgan que resol les al·legacions, no arbitra res, senzillament se li porta l’expedient i el 
que fa és examinar i  resol; no dóna més veu, potser sí que pot demanar informacions 
a les parts però no s’entra en una negociació. És senzillament l’estudi de les 
al·legacions i dels expedients i resoldre les al·legacions. I la idea és que certament és 
un òrgan més objectiu i desvinculat de les parts, això sí.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Bé, si és possible podem estudiar la proposta del Sr. Guix, 
d’enviar un escrit a la Generalitat que ens aclareixi aquest òrgan i demanant-li que el 
posi en funcionament si no li ha posat, però la nostra caminada d’aquesta plica a 
l’Ajuntament jo crec que s’acaba aquí si no queden altres instàncies. 



 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (10 CiU, 5 PSC, 
1 PxC, 2 ERC, 1 PP). 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la sessió a les vuit i cinc minuts del matí. I per a constància del que 
s'hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva 
signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,              LA SECRETÀRIA, 
 
 


