
El Ple de la Corporació en sessió extraordinària amb caràcter urgent 
celebrada el dia 3 de juliol de 2009 ha adoptat el següent ACORD:  
 
RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ.- 
LICITACIÓ PÚBLICA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE PROVEÏMENT D’AIGUA 
POTABLE. 
Vist el recurs especial en matèria de contractació presentat per la mercantil 
Sociedad Española de Abastecimientos S.A. en data 1 de juliol de 2009 amb 
registre d’entrada nº 1328 contra el plec de clàusules econòmic-administratives 
que regulen la licitació pública del contracte de gestió de serveis públics 
concessió administrativa gestió i explotació del servei municipal de proveïment 
d’aigua potable,  aprovades pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària 
celebrada el dia 9 de juny del corrent. 
Vist el recurs especial en matèria de contractació presentat per la mercantil 
ACCIONA AGUA S.A.U. en data 3 de juliol de 2009 amb registre d’entrada nº 
1347 contra el plec de clàusules econòmic-administratives aprovades pel Ple en 
sessió de data 9 de juny.  
Atès el procediment regulat en l’article 37 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 
Contractes del Sector Públic, en qual en el seu apartat nº 6 disposa el termini de 
deu dies hàbils comptadors des del següent a aquell en el qual es notifique o es 
publique l’acte impugnat. 
Considerant que l’anunci de licitació es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província nº 115 de data 19 de juny i el mateix dia en el perfil de contractant. 
Siguent el Ple de la Corporació l’òrgan de contractació en virtut del disposat en 
l’article 47.2j) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
(...) 
Primer.- Donar trasllat del recurs presentat per la mercantil SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS S.A. en data 1 de juliol amb registre 
d’entrada nº 1328, a la resta d’interessats, concedint-les un termini de cinc dies 
hàbils per a formular al·legacions. 
Segon.- No admetre a tràmit el recurs presentat per la mercantil ACCIONA 
AGUA S.A.U. en data 3 de juliol amb registre d’entrada nº 1347 , per haver 
sigut presentat fora del termini legal. 
Tercer.- Tenint en compte que el termini de presentació d’ofertes per a la 
licitació finalitza el dia 6 de juliol i no existint actualment ofertes presentades al 
mateix, de cara a garantir la màxima difussió entre els possibles interessats en el 
procediment i donat que , consultat el Butlletí Oficial de Província no és possible 
tècnicament incloure aquesta resolució en ell abans de l’últim dia de presentació 
d’ofertes,  dit trasllat s’efectuarà pels següents mitjos: 
- Publicació de la present resolució en el perfil de contractant. 
- Exposició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
- Notificació a tots els interessats que presenten la seua oferta dins del termini 

legalment establert. 
 


