Barcelona, 30 de novembre de 2012
Resolució: 1/2012003800 SGAB
Vist l´escrit interposat pel senyor A.J.M. en nom i representació de l’empresa
Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB) en relació al recurs interposat
contra l´acord dictat pel conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya d´adjudicació del contracte de gestió del servei de proveïment d´aigua en
alta Ter- Llobregat, a data d’avui, aquest Òrgan, 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 contra l´acord esmentat a l´encapçalament.

SEGON. En data 26 de novembre de 2012 es dóna trasllat a les parts per que efectuïn
al·legacions.

TERCER. En data de 28 de novembre de 2012, la part actora presenta escrit davant
l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (en endavant OARCC)
en el que demana que, a la vista de la Interlocutòria de 23 de novembre de 2012 del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i donat que no se li ha donat encara vista
de l’expedient sencer, la suspensió de la tramitació del procediment.

FONAMENTS JURÍDICS

ÚNIC. La Interlocutòria del TSJ de Catalunya, de 23 de novembre de 2012, resolt:
“estimar la sol·licitud de mesures cautelars plantejada per l´actora, tot requerint al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que, de
forma immediata, posi a disposició de la recurrent la següent informació:

-

Els llistat de tots els documents continguts a l´expedient administratiu
corresponent al contracte de gestió del servei d´abastament d´aigua en alta
Ter- Llobregat i, en concret, els continguts als sobres B ( proposició econòmica
) i C ( oferta econòmica ) presentats per l´agrupació licitadora liderada per “
Acciona”.

-

La identificació clara i individual a l´esmentat llistat dels documents que han de
ser reputats confidencials amb la consegüent motivació d´aquesta
circumstància.

-

Que traslladi a la recurrent dels documents considerats no confidencials
continguts en els sobres b i c esmentats.

-

Que es concedeixi de formes immediata a l´actora tràmit de vista del contingut
del sobre C ( oferta econòmica ) de la proposició presentada per l´agrupació
licitadora liderada per “ Acciona”.

Atesa la sol·licitud de la part actora de suspendre la tramitació de l´expedient fins
que tingui l´efectiu accés a l´expedient que judicialment se li reconeix, d’acord amb
l’exposat, i vistos els preceptes legals d’aplicació, aquest Òrgan

HA RESOLT

1.- Deixar en suspens la tramitació d´aquest expedient, i concedir a la part actora
un termini de 10 dies per presentar al·legacions complementàries, des del termini
que tingui accés a l´expedient en compliment en els termes fixats per la
Interlocutòria.

2.- El Departament de Territori i Sostenibilitat haurà de trametre a aquest OARCC,
document acreditatiu que efectivament ha donat compliment a la Interlocutòria del
TSJ de Catalunya de 23 de Novembre de 2012.

3.- Notificar aquesta resolució als interessats

Aquesta Resolució posa fi a la via administrativa, i és directament executiva sense
perjudici que es pugui interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta
notificació, de conformitat amb el disposat en els articles 10, lletra k) i 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
administrativa, i article 49 del TRLCSP en els termes establerts en l’article 21.3 de
la Llei 29/1998: “En els recursos contra les decisions adoptades pels òrgans
administratius als quals correspon resoldre els recursos especials i les
reclamacions en matèria de contractació a què es refereix la legislació de
contractes del sector públic, els esmentats òrgans no tindran la consideració de
part demandada, i sí que en tindran les persones o administracions afavorides per
l’acte objecte del recurs, o que es personen en tal concepte, d’acord amb el que
disposa l’article 49”.
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