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JOAQUIM ROCA MATA, LLETRAT, SECRETARI-ACCTAL. DE L’EXCM. AJUNTAMENT 
D’EIVISSA, BALEARS;

CERTIFIC: Que l’Excm.  Ajuntament  Ple en sessió extraordinària  celebrada el  dia  sis  de 
setembre de dos mil deu, adoptà el següent acord:

“2n. Desestimació del recurs especial en matèria de contractació contra l’aprovació de 
l’expedient  38/10  “Gestió  del  Servei  Públic  d’Abastiment  d’Aigua  Potable  i 
Clavegueram:

Donat compte del recurs especial en matèria de contractació presentat per l’entitat Aqualia 
Gestión Integral del Agua SA contra l’acord de ple en sessió extraordinària de 22 de juliol de 
2010 que aprovava l’expedient de contractació 38/10 “Gestió del servei públic d’abastiment 
d’aigua potable i clavegueram” del municipi d’Eivissa, i vista la proposta d’acord del tenor 
literal següent:

“PROPOSTA D’ACORD
Resultant que per Acord Plenari  en sessió  extraordinària de 22 de juliol  de 2010 es va 
aprovar  l'expedient  de  contractació  38/10  “Gestió  del  servei  públic  d'abastiment  d'aigua 
potable i clavegueram” del municipi d'Eivissa.
Considerant que amb RE 19134, de 9 d'agost de 2010 per part de l'entitat Aqualia Gestión 
Integral  del  Agua SA es va presentar  recurs especial  en matèria  de contractació contra 
l'esmentat Acord. 
Considerant que en data 17 d'agost, mitjançant la publicació de la interposició del recurs en 
el perfil del contractant de l'Ajuntament d'Eivissa es va facultar a qualsevol interessat per a la 
presentació d'al·legacions , de conformitat amb l'establert en l'article 37 de la Llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (LCSP).
Considerant que per part del Servei s'ha emès el següent informe al respecte:
“INFORME DE CONTRACTACIÓ  EN RELACIÓ  A  L'EXPEDIENT  38/10  “GESTIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM”
S'emet el present informe de conformitat amb el que disposa l'article 37.8 de la Llei 3/2007,  
de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (LCSP).
I. ANTECEDENTS
1.  Com a actuació preparatòria del nou contracte de gestió de servei públic d'abastiment  
d'aigua potable i clavegueram de l'Ajuntament d'Eivissa amb obres, per acord plenari de 28  
de gener de 2010 es va aprovar inicialment l'avantprojecte de construcció i explotació de les  
obres i projecte d'explotació , sotmetent-se a informació pública per un termini de trenta dies 
(BOIB núm. 25, de 13-02-2010).
Per part de l'entitat Aqualia Gestión Integral del Agua SA es van presentar al·legacions dins 
de  l'esmentat  termini,  bàsicament  per  considerar  que  la  concessió  del  servei  públic  
d'abastiment de l'aigua potable al Municipi d'Eivissa estaria vigent fins el 31 d'octubre de 
2015, atesa l'activació d'una pròrroga tàcita per 5 anys.
Per Acord Plenari en sessió ordinària de 29 d'abril de 2010 es van aprovar definitivament les 
actuacions  preparatòries  esmentades,  i  desestimar,  previs  els  informes  adients,  les  
al·legacions plantejades.
L'entitat  Aqualia  Gestión  Integral  del  Agua  SA  va  presentar  recurs  de  reposició  contra  
l'esmentat Acord Plenari de 29 d'abril (RE 12018, de 24-5-10), que va ser desestimat per 
Acord Plenari en sessió extraordinària de 18 de juny de 2010, decidint el Ple deixar “damunt  
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la taula” el punt relatiu a l'aprovació del nou expedient de contractació per a la gestió del  
Servei d'Abastiment d'aigua potable i clavegueram. 
Finalment, per Acord plenari en sessió extraordinària de 22 de juliol de 2010 es va aprovar  
l'expedient  de contractació,  desprès d'haver  introduït  algunes modificacions  en els  plecs  
corresponents,  motivades  pels  contactes  efectuats  entre  el  Regidor  de  l'Àrea  i  el  Grup 
Municipal Popular. 
2. Per  RE 18.696,  de 2 d'agost  de 2010 s'ha presentat  recurs de reposició  per  l'entitat 
Aqualia Gestión Integral del  Agua SA, contra el  punt de l'Acord plenari  que acordava la  
comunicació de pròrroga forçosa fins que la gestió no sigui assumida per l'adjudicatari de la 
futura concessió, per entendre que la concessió actual continuarà vigent fins l'any 2015.
Amb  posterioritat  a  l'enviament  de  l'anunci  de  la  nova  licitació  al  DOUE  el  6  d'agost  
d'enguany - amb un  termini per a la presentació d'ofertes que finalitzarà el 27 de setembre  
de 2010- l'entitat  Aqualia  Gestión Integral  del  Agua SA ha presentat Recurs especial  en 
matèria  de  contractació  (RE  19134,  de  9  d'agost  de  2010),  per  considerar  vigent  la  
concessió  fins  l'any  2015,  així  com  per  suposada  incongruència  en  els  terminis  de 
presentació d'ofertes esmentats en l'Acord Plenari de 22 de juliol.
Exposat quant antecedeix, es fan les següents 
II. CONSIDERACIONS
1.Tramitació del recurs especial en matèria de contractació.
El recurs especial en matèria de contractació ha estat interposat dins del termini assenyalat  
per l'article 37 de la LCSP,  per persona interessada,  i  contra un acte susceptible  de dit 
recurs. 
En  data  17  d'agost,  mitjançant  la  publicitat  en  el  perfil  del  contractant  de  l'Ajuntament  
d'Eivissa,  s'ha  procedit  a  donar  públic   coneixement  de  dita  interposició,  facultant  a  
qualsevol interessat  per a la presentació d'al·legacions per un termini de cinc dies hàbils.
Mitjançant  aquest  informe,  es  procedeix  igualment  a donar  compliment  del  que disposa 
l'apartat vuitè de l'article 37.
L'òrgan competent per a la resolució del recurs és el Ple de l'Ajuntament (article 37 apartat 4 
de  la  LCSP),  que  disposa  de  cinc   dies  hàbils  següents  des  de  la  resolució  de  les 
al·legacions  que  puguin  presentar-se  o,  en  el  seu  cas,  des  de  el  transcurs  del  temps 
concedit amb dita finalitat.  
Transcorregut  vint  dies  hàbils  des  del  següent  a   l'interposició  sense  haver  notificat  la 
resolució,  l'interessat  podrà  considerar-lo  desestimat  a  efectes  de   la  interposició  del 
corresponent recurs constenciós-administratiu.
2. En relació a la vigència de l'actual concessió: 
L'Ajuntament d'Eivissa considera, i sempre ho ha fet així, que en l'adjudicació de la actual  
concessió el 21 de setembre de 1990, es va fixar un termini de duració de vint (20) anys,  
sense cap pròrroga tàcita -que, per altre lloc, no tendria eficàcia des de l'entrada en vigor de 
la Llei 53/1999, de modificació de la llei de contractes de les  administracions públiques-.  
S'adjunta al present informe còpia de l'informe jurídic extern, de juny de 2010 (consideració  
cinquena, sisena i setena).
3. En relació a la  suposada incongruència dels terminis de presentació d'ofertes:
El termini de presentació d'ofertes està determinat per la data d'enviament al Diari Oficial de 
la Unió Europea, que es va realitzar el 6 d'agost d'enguany. La Llei de contractes del sector  
públic determina un mínim legal de cinquanta-dos dies (art.  143.1 LCSP), i és aquest el  
termini  que  va acordar  el  Ple.  Certament  l'expressió  de l'Acord  plenari  no  és  clara;  no 
obstant,  en  la  publicació  del  termini  de  presentació  d'ofertes  la  data  de  finalització  és  
indubtable: 27 de setembre de 2010, i com a tal figura en l'anunci del DOUE i en el perfil del  
contractant de l'Ajuntament d'Eivissa, i així figurarà tanmateix en els corresponents anuncis  
de la licitació en el BOE i en el BOIB. 
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La claredat de la data final assenyalada en les publicacions corresponents no deixa lloc a  
confusió al respecte.
4. En relació a la mesura provisional de suspensió del procediment:
Finalment, pel que fa a la sol·licitud de suspensió de la publicació d'edictes, aquesta ja havia 
tingut lloc amb anterioritat a la recepció en el Registre de l'Ajuntament del recurs especial en 
matèria  de contractació i,  en conseqüència,  ja havia començat  el  termini  de presentació  
d'ofertes, el qual en cap cas pot ser objecte de suspensió, de conformitat amb l'article 38.5  
de la LCSP. Eivissa, 23 d'agost de 2010. El Secretari Acctal. de l'Ajuntament d'Eivissa”
Resultant que durant el termini concedit no s'han presentat al·legacions relatives al recurs 
interposat, i de conformitat amb el que dispos l'article 37.5 de la LCSP,  mitjançant la present 
i de conformitat als informes que consten a l'expedient es proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent ACORD: 
PRIMER.- Desestimar en tots els seus punts el recurs interposat, de conformitat amb  els 
informes que figueren a  l'expedient.
SEGON .- Que es notifiqui a tots els interessats i es publiqui la present  desestimació en el 
perfil del contractant.
Eivissa,  25  d'agost  de  2010.  EL  REGIDOR DELEGAT DE L’ÀREA DE MANTENIMENT 
URBÀ, MOBILITAT I MEDI AMBIENT, Juan Rubio Córdoba.”

Dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d’Administració Municipal.

Sotmès l’assumpte a votació, és aprovat amb els vots a favor de les Sres. Costa, Mayans, 
Fernández i Srs. Pizarro, Ferrer, Costa, Albín, Rubio, Ruiz i Sánchez, i l’abstenció de les 
Sres. Marí Ferrer, Marí Torres, Cava de Llano, i Srs. Prats, Díaz de Entresotos, Trejo i Marí 
Ferrer, que suposa la majoria absoluta legal del nombre de membres de la Corporació.”

I perquè així consti, amb l’advertència i reserva dels termes que resultin de l’aprovació de 
l’Acta  corresponent,  de  conformitat  amb  el  que  preveu  l’article  206  del  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, expedeix i firm la 
present d’ordre i amb el vist-i-plau de la Sra. Alcaldessa, a Eivissa setze de setembre de dos 
mil deu.

    V. i P.
      L’ALCALDESSA,
Sgt.: Lurdes Costa Torres
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