
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE 
LA SEGARRA 

 
 
Data: 25 de maig de 2016 
Hora d'inici: 21.00 
Hora d'acabament: 21.18 
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal 
 
 
Assistents:  
Xavier Casoliva Pla (ERC-AM) 
Josep Llobet Condal (ERC-AM) 
Joan Valldaura Pujol (Entesa-MES) 
Rosa  Ribas Bartolí (INSE) 
Miquel Julià Gabriel ( Candidatura Progrés) 
Vicenç Roig Solé (ERC-AM) 
Ramon Armengol Cera (ERC-AM) 
Núria Magrans Angles (ERC-AM) 
Josep Maria Calderó Bosch (ERC-AM) 
Jordi Porta Pallejà (ERC-AM) 
Aleix Bochaca Bertran (CiU) 
Francesc Sabanés Serra (CIU) 
Ramon Royes Guardia (CiU) 
Miquel Parramon Camps (CiU) 
Josep Condal Espuga (CiU) 
Immaculada Secanell Viladot (CiU) 
Xavier Pintó Serra (CiU) 
Mercè Valls Querol (CiU) 
Jordi Llauradó Senar (CUP-PA) 
 
 
Secretari: 
Francesc Sarri Capdevila 
 
 
Invitats: 
Miquel Puig Puig (Gerent) 

 
 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. RESOLUCIÓ SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ D’ACORD IMPUGNAT 
(REQUERIMENT PREVI) INTERPOSAT PELS AJUNTAMENTS DE SANT 
RAMON, RIBERA D’ONDARA, TALAVERA, GRANYENA, GRANYANELLA, 
PLANS DE SIÓ I TARROJA CONTRA ELS ACORDS  DEL PLE DEL CONSELL 
COMARCAL DE LA SEGARRA DE 3 DE FEBRER DEL 2016. 
 



 
 
El secretari fa constar que existeix el quòrum legalment exigit per poder-se desenvolupar 
la sessió. 

 

1.- RESOLUCIÓ SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ D’ACORD IMPUGNAT 
(REQUERIMENT PREVI) INTERPOSAT PELS AJUNTAMENTS DE SANT RAMON, 
RIBERA D’ONDARA, TALAVERA, GRANYENA, GRANYANELLA, PLANS DE SIÓ I 
TARROJA CONTRA ELS ACORDS  DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA 
SEGARRA DE 3 DE FEBRER DEL 2016. 
 
Vist el requeriment previ (article 44 de la LRJCA) presentat pels alcaldes dels 
ajuntaments de Sant Ramon, Ribera d’Ondara, Talavera, Tarroja, Granyena, Granyanella 
i Plans de Sió en data 28 d’abril del 2016 als efectes que s’anul·li o es revoquin els 
acords del Ple del Consell Comarcal en sessió de 3 de febrer del 2016, sol·licitant al 
mateix temps  la suspensió cautelar de l’execució dels acords següents: 
 
- Modificació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell 
Comarcal de la Segarra  i els ajuntaments en matèria d’abastament d’aigua en alta. 
- Ratificació de l’acord del Consell d’administració de GAS en sessió d’ 11 de 
novembre del 2015 referent a l’aprovació de la modificació del sistema tarifari del 
servei d’abastament d’aigua en alta 2016 
 
Vist que el Consell Comarcal de la Segarra i GESTIÓ D’AIGÜES DE LA SEGARRA 
EPEL, han procedit a l’aprovació del nou model/sistema de tarifes/quotes del servei 
d’abastament d’aigua en alta i la modificació dels convenis vigents, informant prèviament 
en el Consell d’Alcaldes de 4 de novembre del 2015 del nou sistema tarifari; 
 
Vist que s’han realitzat nombroses sessions informatives al respecte, adreçades a 
alcaldes i regidors de municipis receptors del servei d’abastament en alta; 
 
Vist que el nou sistema es considera més solidari i proporcional que l’anterior; 
 
Vist que no es considera en absolut que es causi cap perjudici de difícil reparació per  
procedir a la suspensió cautelar de l’executivitat dels referits acords; 
 
Vist el que disposa l’article 111 de la LRJAP-PAC; 
 
El president proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud de suspensió cautelar de l’execució de dos acords 
(sessió ordinària del Ple de 3 de febrer del 2016) en  l’escrit de requeriment previ (article 
44 de la LRJCA) presentat pels alcaldes dels ajuntaments de Sant Ramon, Ribera 
d’Ondara, Talavera, Tarroja, Granyena, Granyanella i Plans de Sió en data 28 d’abril del 
2016 on es demana la revocació i anul·lació dels acords següents: 
 
- Modificació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de 
la Segarra  i els ajuntaments en matèria d’abastament d’aigua en alta. 
 



- Ratificació de l’acord del Consell d’administració de GAS en sessió d’ 11 de novembre 
del 2015 referent a l’aprovació de la modificació del sistema tarifari del servei 
d’abastament d’aigua en alta 2016. 
 
Segon.- Notificar la present acord als ajuntaments de Sant Ramon, Ribera d’Ondara, 
Talavera, Tarroja, Granyena, Granyanella i Plans de Sió 
 
 
El president dona la paraula als diversos portaveus dels grups comarcals per tal que 
manifestin el que creguin convenient. 
 
El Sr. Bochaca procedeix a llegir un comunicat que vol que consti literalment a l’acta al 
mateix temps comunica que pel seu grup intervindrà el Sr. Sabanés i el Sr. Royes: 
 

“La convocatòria és del dia 23 i la sessió és del dia 25, l’article 46.2.b) de la Llei de Bases de 
Règim Local diu que les sessions plenàries s’han de convocar en dos dies hàbils d’antelació, 
tret les declarades urgents que no és el cas. En principi semblaria que en aquests cas hi ha 
hagut aquesta  antelació de dos dies, tanmateix el Tribunal Suprem ha senyalat que el dia de 
la convocatòria no compta en aquest còmput de dos dies començant el termini el dia següent 
(per totes Sentències de 5 de juliol de 1994 i  25 de juny de 2001) de manera que els  dos dies a 
computar serien el 24  i el 25 havent-se de realitzar la sessió com a molt aviat el dia 26 tota 
vegada que, com també diu el Tribunal Suprem el darrer dia del còmput (el 25) ha de 
transcórrer integre (Sentencia de 5 de juliol de 1994 abans esmentada)” 
 
El Sr. Sabanés manifesta que tot i no estar d’acord amb la nova tarifa del servei 
d’abastament demana que es continuï treballant per trobar una solució consensuada que 
sigui acceptada per tothom. 
 
El Sr. Royes en el mateix sentit demana consens i arribar a un pacte per l’aigua, al mateix 
temps proposa que es trobin els 21 alcaldes dels municipis de la comarca per tal de fixar 
un sistema tarifari de consens i que sigui acceptat per tothom. 
 
El Sr. Llauradó intervé per anunciar que s’abstindrà, doncs no vol entrar en el conflicte 
entre l’equip de govern i el grup comarcal de CiU, tot i que ja en el seu moment va votar 
en contra de la tarifa. 

 
El Sr. Llobet anuncia que el seu grup i votarà a favor ja que es considera que es una 
tarifa justa i molt més proporcional i solidària que l’existent fins ara. 
 

Votació: 
 
Vots a favor: 10 vots (grups ERC-AM, Inse, Entesa-MES i Candidatura de Progrés) 
Abstencions: 1 vot CUP-PA 
En contra: 8 vots (grup CiU) 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació 
 

 
 



Sense que hi hagi cap mes assumpte a tractar, el president aixeca la sessió de la qual 
estenc la present acta que signo per ordre i amb el seu vistiplau. 
 
Vist i plau 
El president  
 
 
 
 
 
 
Xavier Casoliva Pla 


