ACTA

DE

LA

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

DE

L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EN DATA ONZE D’OCTUBRE DE DOS MIL SETZE.

PLE

A Forallac, a onze d’octubre de dos mil setze.
Essent les 20:05 hores es reuneix a la sala de sessions de l’ajuntament, el Ple de la corporació
sota la presidència de l’alcalde Josep Sala Leal, amb l’assistència dels regidors: Marta Chicot
Salgas, Santiago Muní Maureta, Jaume Mont Poch, Nuria Lagraña Font, Marta Puig Barnés i
Sergi Serra Muixach, assistits per la secretària de la corporació Carmen Bosch Guix, a l’objecte
de celebrar sessió pública extraordinària de primera convocatòria.
Excusen la seva absència els regidors Jordi Puig Ferrer i Agnès Gasull Costa.
1.-REGULARITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES AL MUNICIPI DE FORALLAC.- Oberta la sessió, l’alcalde diu als
assistents que ha convocat aquest ple extraordinari atès que ja es disposa de l’informe jurídic la
manca del qual va motivar que en l’última sessió s’acordés deixar aquest assumpte sobre la taula
i afegeix que l’informe va ser lliurat al regidor Jordi Puig perquè el fes arribar a tot el grup.
Continua, dient que l’informe reafirma l’opinió del seu grup i, per tant, votaran en contra.
Intervé el senyor Serra i diu que volen que quedi clar que ells van formular aquesta proposta
degut a que durant més d’un any van demanar reiteradament el contracte entre Servitransfer i
l’ajuntament i la resposta, tant de la secretària com de l’equip de govern, va ser que no hi havia
contracte. Creuen que hi ha una certa opacitat en la informació que se’ls ha donat perquè de cop
apareix una cessió en forma de contracte. Diu també que els estranya molt que tota aquesta
informació de papers solts no estigui integrada en cap expedient i afegeix que l’informe jurídic
diu que en aquesta cessió no es van seguir els procediments; que no hi ha constància que l’òrgan
de contractació l’autoritzés; i que es considera insuficient l’acceptació que va fer l’ajuntament.
Manifesta que aquesta situació d’indefensió de l’ajuntament i els contribuents per la deixadesa
d’aquest procediment, ha de donar lloc a reflexionar sobre la inseguretat que s’ha estat vivint
durant setze anys. Diu que en la seva proposta demanaven un informe jurídic del Consell
Comarcal, que segons té entès és gratuït, i no un informe privat i que, per tant, no s’ha complert
la seva petició. Afegeix que no els serveix el que diu l’informe jurídic respecte que si la relació
contractual està exhaurida no fa falta iniciar un procediment de revisió d’ofici i que per tots
aquest motius ells votaran que sí a que es continuï regularitzant la prestació del servei de
recollida d’escombraries al municipi.
Seguidament, es sotmet a votació la següent proposta formulada pel regidors Marta Puig Barnés,
Jordi Puig Ferrer, Sergi Serra Muixach i Agnès Gasull Costa:
«Almenys des de l’any 2000 al municipi de Forallac l’empresa Servitransfer està realitzant la
recollida d’escombraries sense que existeixi cap tipus de contracte que reguli aquesta prestació.
Aquesta situació és totalment anòmala i il·legal atès que l’article 28 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic prohibeix expressament la contractació verbal.
La situació és anòmala i il·legal atès que existeix una absoluta nul·litat de ple dret en la redacció
de prestació de serveis ha fet i està fent Servitransfer, tot això amb el coneixement de l’equip de
govern, qui no pot al·legar de cap de les maneres desconeixement jurídic.
L’anomalia i il·legalitat és més greu en tant que és una prestació no regularitzada que s’ha
consentit al llarg dels anys, agreujant els efectes que pugui tenir l’Ajuntament davant una
responsabilitat de caràcter extracontractual que se li pugui exigir per part de l’empresa. Una

responsabilitat que diferents dictàmens i sentències demostren que recau sempre en
l’Administració i no pas en l’altra part.
L’anomalia i il·legalitat s’agreuja finalment pels efectes econòmics que pugui tenir en dos
sentits:
1) En la possible exigència d’indemnitzacions per danys i perjudicis que pugui fer l’empresa
Servitransfer a l’Ajuntament.
2) En la nul·litat de la taxa d’escombraries que l’Ajuntament està exigint i cobrant als
contribuents de Forallac, atès que aquesta no es fonamenta ni exigeix com es veu a partir del
preceptiu estudi de costos que ha de justificar-se a partir d’un contracte per la prestació del
servei.
Tot plegat ens porta a la necessitat de regularitzar amb total urgència aquesta situació, per tal
d’evitar perjudicis al nostre municipi i els nostres contribuents, sense perjudici de les
responsabilitats posteriors que se’n pugui derivar.
Per tots aquests motius, proposem:
1) Advertida la presència clara d’una causa de nul·litat de ple dret en la prestació del servei de
recollida d’escombraries que realitza Servitransfer al municipi i d’acord amb el que estableix
l’article 102 de la Llei 30/1992 del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, iniciar el procediment de revisió d’ofici dels propis actes de
l’Administració i demanar a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya
l’emissió del corresponent dictamen.
2) Regularitzar provisionalment la prestació de serveis que realitza Servitransfer mitjançant la
subscripció d’un contracte menor, d’acord amb el contingut dels articles 138.3 i 111 del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic i amb un límit temporal de tres mesos.
3) Encarregar als serveis administratius municipals la redacció dels plecs de clàusules
administratives i tècniques que siguin necessaris i iniciar amb la màxima urgència el
procediment obert per a la contractació de la prestació del servei de recollida d’escombraries, per
tal que estigui formalitzat el contracte abans de tres mesos.
4) Encarregar als serveis jurídics del Consell Comarcal del Baix Empordà un informe sobre els
possibles efectes i responsabilitats que puguin derivar-se d’aquesta situació al nostre ajuntament,
per tal de conèixer-los i poder actuar en conseqüència.»
La proposta resulta desestimada per cinc vots en contra i dos a favor.
I essent les 20:10 hores, no havent més assumptes per tractar i per ordre de la presidència, s’alça
la sessió de la qual s’estén la present Acta que ha de signar l’alcalde juntament amb mi la
secretària que en dono fe.

