Barcelona, 30 de Novembre de 2011
Resolució: 2/2012003800 SGAB
RESOLUCIÓ D´AIXECAMENT DE SUSPENSIÓ

L’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, en relació a l´aixecament de la
suspensió de l´acte impugnat segons l’establert a l´article 104 de la Llei 31/2007, de 30
d´octubre, sobre procediments de contractació en sectors especials, ha adoptat la següent
Resolució

ANTECEDENTS DE FET:

Primer -. En data 23 de novembre de 2012 va tenir entrada en aquest OARCC recurs especial
en matèria de contractació interposat pel senyor A.J.M en nom i representació de l’empresa
Sociedad general de Aguas de Barcelona en relació al recurs interposat per si mateix davant
d´aquest OARCC contra l´acord dictat pel Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, en data 6 de novembre de 2012, d´adjudicació del contracte de gestió del servei
de proveïment d´aigua en alta Ter- Llobregat.
Segon-. Malgrat que aquest escrit s´ha qualificat com la recurrent com a recurs especial en
matèria de contractació, ha de qualificar-se, atenent a la seva veritable naturalesa jurídica, com
a Reclamació del procediment d´adjudicació, ja que es tracta d´un Sector especial.

Tercer-. L´article 104 de la Llei 31/2007, de 30 d´octubre, sobre procediments de contractació
en sectors especial, estableix que, una vegada interposada la reclamació, si l´acte contra el
qual s´ha interposat recurs és el d´adjudicació, es suspendrà automàticament la tramitació de
l´expedient de contractació.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- L´article 105 de la Llei 31/2007, de 30 d´octubre, sobre procediments de contractació
en sectors especial, estableix que en el termini de 5 dies, resoldrà sobre el manteniment o no
de la suspensió automàtica de l´article 104 de la mateixa Llei.
Segon.- El Tribunal Suprem, a la seva Interlocutòria de 18 de juliol de 2006 ja va precisar que
l´aparença de bon dret ha de quedar constrenyit a situacions molt puntuals i justificades. Ha de

ser, llavors, aplicat amb molta prudència doncs pressuposa d´un autèntic prejudici sobre el
fons del debat processal.
Tercer.- Vist que la Reclamació sobre l´adjudicació és sobre l´abastiment d´aigües, que ha
estat definit com un servei públic essencial i bàsic ( art.86.3 de la Llei reguladora de bases del
Règim Local ) i vistes les al·legacions fetes per les parts, aquest OARCC, ponderant els
interessos en joc, considera que l´interès públic que s’al·lega és superior als perjudicis que
podrien derivar-se per la recurrent de l´aixecament de la suspensió.
Atès que els terminis per resoldre per part d´aquest OARCC són molt breus, aquest OARCC
aprecia que l´aixecament no fa perdre la finalitat legitima del recurs, pel que procedeix acordar
l´aixecament de la suspensió automàtica.
VISTOS els preceptes legals d’aplicació, aquest Òrgan

HA RESOLT:

1. Aixecar la suspensió automàtica prevista a l´article 104 de la Llei 31/2007, de 30 d´octubre,
sobre procediments de contractació en sectors especials.
2. Notificar aquesta Resolució als interessats.
Aquesta resolució no es susceptible de recurs, sense perjudici dels que procedeixin contra la
resolució que es dicti en el procediment principal, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 43
del text Refós de la Llei de Contractes de sector públic aprovat per Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
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