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La Gontractac¡ó de lãbocador
del Segr¡a, parada pels recursos

¡

De les firmes UTE FCC i Arnó, i la de Ferrovial i Constructora de Calaf davant del
tribunal de contractes ll Al'legacions que sumen un nou retard a I'ampliació

E. FARNEtt
I LLEIDA ll¿ contractació per am-
pliar l'abocador del Segrià i la
seua explotació durant més de
deu anys adjudicat per més de
quaranta milions a I'UTE forma-
da per Valoriza i Romero Polo,
està aturada fins que el tribunal
català de contractes del sector
públic no resolgui les al.legaci-
ons presentades per dos de les
firmes que optaven al concurs
i que han rêcorregut l'adjudica-
ció. Van presentar recurs I'UTE
formada per Fomento de Cons-
trucciones y Contratas (FCC) i
la firma Benito Arnó, i el grup
Ferrovial que va optar en una
UTE amb la Constructora de
Calaf, i que es va descartar al
considerar que va incórrer en
una baixa temerària. Així ho
va explicar la presidenta de I'ens
comarcal, María José Invernón,
al ple, que no va saber preci-
sar el temps que es retardarà
la contractació. ERC va tornar
a preguntar a la presidenta el
cost del servei per als usuaris i
va respondre que no ho sabia,
de la mateixa manera que des-
coneixia "el que pagava de llum
a la seua pròpia casa". Llampli-
ació de l'abocador suma un nou
retard desprég d'acumular jà dos
anys des que es va convocar,
el maig del20l-5. D'altra ban-
da, va apuntar que s'ultimen
les clàusules del nou concurs
de recollida porta a porta i que
continuen vigents els terrlrinis,
previstos per a lbctubre, per ini-
ciar el servei en una vintena de
municipis del Segrià.

La notícia,
a UeidaTV

sEcs¡ s

Vegeu el vídeo al
mòbil amb elcodi.

Sessió del ple del consell del Segrià, amb Pere Expósito, primer a l'esquerra, que va renunciar al càrrec.
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Renúncia d'|O-EUIA

I El conseller d'lCV-EUlA, Pere
Expósito, regidor de l'ajunta-
ment d'Alpicat, va anunciar
ahir la seua renúncia al càrrec
a I'ens comarcal, després de sis

anys, per afavorir el relleu d'al-
tres edils de la formació, segons
van acordar a I'inici de lãctual. El

nou conseller serà David Ricard
Jordana.

Recollida porta a portä
I El consell redacta les clàusules
del nou servei de recollida porta
a porta que s'ha d'implantar el
mes d'octubre.

Demanen canvis en el protocol
dãssetiament laboral
I El conseller del Comú de
Lleida, Sergi Talamogte, va
sol.licitar canviar el proto-
col d'intervenció i preven-
ció de l'assetjament laboral
vigent a l'ens comarcal, que
contempla que del grup de
mediació que ha d'interve-
nir en algun supòsit, aquest
compost per tres membres,
un d'ells exerceixi com a ins-
tructor i que sigui el gerent
de I'ens comarcal. Talamonte
va explicar que ja havia sol-
licitat alconsell eliminar del
grup de mediació qualsevol

càrrec "polític" i que els tres
membres no tinguessin cap
vinculació política.

Un canvi que es va sol'li
citar arran d'una denúncia
interna d'un treballador del
consell sobre un altre i que
s'ha resolti "taîcat" després
de l'informe de I'instructor
del cas, en aquest cas del ge-
rent comarcal. "Els media-
dors no poden ser càrrecs
directius ni polítics de l'ens,
entenem que no és lògic i
demanem modificar aquest
protocol", va apuntar.
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